า 2108
ขาวประเสริฐหนของพระเยซู
คริสต
เรียบเรียงโดยทานยอหน
พระเยซูเปน
พระวาทะของพระเจา
ในเริ่ มแรกนั้ นพระวาทะทรง
เป นอยู แล ว และพระวาทะ
ทรงอยู กั บพระเจ า และพระ
วาทะทรงเปนพระเจา
2ในเริ่ มแรกนั้ นพระองคนั้ นทรง
อยู กับพระเจา
พระเยซู
ผู เนรมิตสรางสิ่ งสารพัด
3 พระองค ท รงสร า งสิ่ งทั้ งปวง
ขึ้ นมา และในบรรดาสิ่ งที่ เปนมา
นั้ น ไมมีสักสิ่ งเดียวที่ ไดเปนมา
นอกเหนือพระองค
4ในพระองคมีชีวิต และชีวิตนั้ น
เป น ความสว างของมนุ ษ ย ทั้ ง
ปวง
5 ความสว า งนั้ นส อ งเข า มาใน
ความมืด และความมืดหาไดเขา
ใจความสวางไม
ภารกิจของยอหน
ผู ใหรับบัพติศมา
6มี ชายคนหนึ่ งที่ พระเจ าทรงใช
มา ชื่ อยอหน
7ทานผู นี้ มาเพื่ อเปนพยาน เพื่ อ
เปนพยานถึงความสวางนั้ น เพื่ อ
คนทั้ งปวงจะได มี ความเชื่ อ
เพราะทาน

1

8ท านไม ใช ความสว างนั้ น แต
ทรงใช มา เพื่ อเป นพยานถึ ง
ความสวางนั้ น
9เปนความสวางแทนั้ น ซึ่ งสอง
สวางแกทุกคนที่ เขามาในโลก
10 พระองคทรงอยู ในโลก และ
พระองค ได ทรงสร างโลก และ
โลกหาไดรู จักพระองคไม
พระสัญญายิ่ งใหญแกผู ที่เชื่ อ
11 พระองค ไ ด เสด็ จมายั งพวก
ของพระองค และพวกของพระ
องค นั้ นหาได ต อนรั บพระองค
ไม
12 แต ส วนบรรดาผู ที่ ต อ นรั บ
พระองค พระองค ทรงประทาน
อํา นาจให เป นบุ ต รของพระเจ า
คือคนทั้ งหลายที่ เชื่ อในพระนาม
ของพระองค
13 ซึ่ งมิ ได เกิ ดจากเลื อด หรื อ
ความประสงคของเนื้ อหนัง หรือ
ความประสงค ของมนุ ษย แต
เกิดจากพระเจา
พระเยซูทรงรับสภาพมนุษย
14 พระวาทะได ท รงสภาพของ
เนื้ อหนั ง และทรงอยู ทามกลาง
เรา (และเราทั้ งหลายได เห็ น
สง าราศี ของพระองค คื อสง า
ราศี อันสมกั บพระบุ ตรองคเดียว

(1) ยน 17:5; 1 ยน 1:1; 5:20 (2) ปฐก 1:1 (3) คส 1:16-17 (4) ยน 8:12; 9:5
(5) ยน 3:19 (6) มธ 3:1-17 (7) ยน 3:16, 25-36 (8) อสย 9:2; 49:6 (9) อสย 49:6
(10) ฮบ 1:2 (11) ลก 19:14 (12) กท 3:26 (13) 1 ปต 1:23 (14) อสย 40:5
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หนา 2109
ยอหน 1
ที่ บังเกิดจากพระบิดา) บริบูรณ เจาไมใชพระคริสต"
ดวยพระคุณและความจริง
21 เขาทั้ งหลายจึ ง ถามท า นว า
คําพยานของยอหน
"ถ าเช นนั้ น ท านเป นใครเล า
ท านเป นเอลี ยาห หรื อ" ท าน
ผู ใหรับบัพติศมา
ตอบวา "ขาพเจาไมใชเอลียาห"
(มธ 3:1-17; มก 1:1-11)
"ท านเป นศาสดาพยากรณ ผู นั้ น
(ลก 3:1-18)
หรื
อ" และทานตอบวา "มิได"
15 ยอห น ได เ ป น พยานถึ งพระ
องค และร องประกาศว า "นี่ 22 คนเหล า นั้ นจึ ง ถามท า นว า
แหละคื อพระองคผู ที่ ขาพเจาได "ทานเปนใคร เพื่ อเราจะไดตอบ
กล าวถึ งว า พระองค ผู เสด็ จมา ผู ที่ ใช เรามา ท านกล าวว าท าน
ภายหลั ง ข า พเจ า ทรงเป น ใหญ เปนใคร"
กว าข าพเจ า เพราะว าพระองค 23 ท านตอบว า "เราเป นเสี ยง
ของผู ที่ ร องในถิ่ นทุ รกั นดารว า
ทรงดํารงอยู กอนขาพเจา"
`จงกระทํ
า มรรคาขององค พระ
16 และเราทั้ งหลายได รั บ จาก
ความบริบูรณของพระองค เปน ผู เปนเจาใหตรงไป' ตามที่ อิสยาหศาสดาพยากรณไดกลาวไว"
พระคุณซอนพระคุณ
17 เพราะวาไดทรงประทานพระ 24 ฝ า ยผู ที่ ได รั บใช ม านั้ น เป น
ราชบั ญญั ติ นั้ นทางโมเสส ส วน ของพวกฟาริสี
พระคุ ณและความจริ งมาทาง 25 เขาเหล านั้ นก็ ได ถามท านว า
"ถ าท านไม ใช พระคริ สต หรื อ
พระเยซูคริสต
18 ไม มี ใครเคยเห็ น พระเจ า ใน เอลี ยาห หรื อศาสดาพยากรณ
เวลาใดเลย พระบุ ตรองค เดี ยว ผู นั้ นแล ว ทําไมท านจึ งทําพิ ธี
ที่ บั งเกิ ดมา ผู ทรงสถิ ตในพระ บัพติศมา"
ทรวงของพระบิ ดา พระองค ได 26 ยอห นได ตอบเขาเหล านั้ นว า
"ข า พเจ า ให บั พติ ศ มาด วยน้ํ า
ทรงสําแดงพระเจาแลว
แต
มี พระองค หนึ่ งซึ่ งประทับอยู
19 นี่ แหละเป นคํ า พยานของ
ยอหน เมื่ อพวกยิวสงพวกปุโร- ในหมู พวกทานนั้ น ทานไมรู จัก
หิ ตและพวกเลวี จากกรุ งเยรู ซา- 27 พระองคนั้ นแหละ ผู เสด็จมา
เล็ มไปถามท านว า "ท านคื อ ภายหลั ง ข า พเจ า ทรงเป น ใหญ
กว าข าพเจ า แม สายรั ดฉลอง
ผู ใด"
20 ท านได ยอมรั บ และมิ ได พระบาทของพระองค ขาพเจาก็
ปฏิเสธ แตไดยอมรับวา "ขาพ- ไมบังควรที่ จะแก"
(15) มธ 3:11; ยน 3:32; คส 1:17 (16) คส 1:19; 2:9 (17) อพย 20:1; ยน 8:32
(18) อพย 33:20; 1 ยน 4:9 (19) ยน 5:33 (20) ลก 3:15 (21) พบญ 18:15, 18
(23) อสย 40:3; มธ 3:3 (26) มลค 3:1; มธ 3:11 (27) กจ 19:4
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ยอหน 1
หนา 2110
28 เหตุ การณ นี้ เกิ ดขึ้ นที่ เบธา- เสด็ จลงมาและสถิ ต อยู บนผู ใด
บาราฟากแม น้ํ า จอร แดนข าง ผู นั้ นแหละเป นผู ให บั พติ ศมา
โนน อันเปนที่ ซึ่ งยอหนกําลังให ดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์ '
บัพติศมาอยู
34 และข าพเจ าก็ ไ ด เ ห็ นแล ว
พระเมษโปดกของพระเจา
และไดเปนพยานว า พระองค นี้
แหละ เป นพระบุ ตรของพระ
คือลูกแกะของพระเจา
เจา"
(วว 5:6)
พระราชกิจของพระเยซู
29 วั นรุ งขึ้ นยอห นเห็ นพระเยซู
อันดรูวชักชวนเปโตร
กําลั งเสด็ จมาทางท าน ท านจึ ง
กลาววา "จงดูพระเมษโปดกของ 35 รุ งขึ้ นอีกวันหนึ่ งยอหนกําลั ง
พระเจ า ผู ทรงรับความผิ ดบาป ยืนอยู กับสาวกของทานสองคน
36 และท านมองดู พระเยซู ขณะ
ของโลกไปเสีย
30 พระองค นี้ แหละที่ ขาพเจาได ที่ พระองค ทรงดําเนิ นและกล าว
กลาววา `ภายหลังขาพเจาจะมีผู วา "จงดูพระเมษโปดกของพระ
หนึ่ งเสด็ จมาเป นใหญ กว าข าพ- เจา"
เจ า เพราะว าพระองคทรงดํารง 37 สาวกสองคนนั้ น ได ยิ นท า น
พูดเชนนี้ เขาจึงติดตามพระเยซู
อยู กอนขาพเจา'
31 ข าพเจ าเองก็ ไม ได รู จั กพระ ไป
องค แต เพื่ อให พระองค ทรง 38 พระเยซู ทรงเหลี ยวหลั งและ
เป นที่ ประจั กษ แก พวกอิสราเอล ทอดพระเนตรเห็ นเขาตามพระ
ข า พเจ า จึ ง ได มาให บั พ ติ ศมา องคมา จึงตรัสถามเขาวา "ทาน
หาอะไร" และเขาทั้ งสองทูลพระ
ดวยน้ํา"
32 และยอห น กล า วเป น พยาน องควา "รับบี" (ซึ่ งแปลวาอาว า "ข าพเจ าเห็ นพระวิ ญญาณ จารย) "ทานอยู ที่ ไหน"
เหมื อนดั งนกเขาเสด็ จลงมาจาก 39 พระองคตรัสตอบเขาวา "มา
สวรรค และทรงสถิ ตบนพระ ดู เถิ ด" เขาก็ ไปและเห็ นที่ ซึ่ ง
องค
พระองค ทรงอาศั ย และวั น
33 ข าพเจ าเองไม รู จั กพระองค นั้ นเขาก็ ไ ด พั กอยู กั บพระองค
แต พระองค ผู ได ทรงใช ให เพราะขณะนั้ นประมาณสี่ โมง
ข าพเจ าให บั พติ ศมาด วยน้ํ า เย็นแลว
พระองค นั้ นได ตรั ส กั บข าพเจ า 40 คนหนึ่ งในสองคนที่ ได ยิ น
ว า `เมื่ อเจ าเห็ นพระวิ ญญาณ ยอห นพู ด และได ติ ดตามพระ
(28) วนฉ 7:24 (29) 1 ปต 2:24; วว 5:6-14 (31) มธ 3:6 (32) มก 1:10
(33) มธ 3:11 (34) ยน 11:27 (36) ยน 1:29
(37) มธ 4:20, 22 (40) มธ 4:18; มก 1:29; 13:3; ยน 6:8; 12:22
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หนา 2111
ยอหน 1, 2
องค ไปนั้ น คื ออั นดรู วน องชาย อุบาย"
ของซีโมนเปโตร
48 นาธานาเอลทู ลถามพระองค
41 แล วอั นดรู ว ก็ ไปหาซี โมนพี่ ว า "พระองค ทรงรู จั กข าพระ
ชายของตนกอน และบอกเขาวา องค ได อย างไร" พระเยซู ตรั ส
"เราได พบพระเมสสิ ยาห แล ว" ตอบเขาวา "กอนที่ ฟลิปจะเรียก
ซึ่ งแปลวาพระคริสต
ทาน เมื่ อทานอยู ที่ ใตตนมะเดื่ อ
42 อั น ดรู ว จึ ง พาซี โมนไปเฝ า นั้ น เราเห็นทาน"
พระเยซู และเมื่ อพระเยซู ทรง 49 นาธานาเอลทู ลตอบพระองค
ทอดพระเนตรเขาแล วจึ งตรั สว า วา "รับบี พระองคทรงเปนพระ
"ท า นคื อ ซี โมนบุ ตรชายโยนาห บุ ตรของพระเจ า พระองค ทรง
เขาจะเรี ยกท านว าเคฟาส" ซึ่ ง เป น กษั ตริ ย ของชนชาติ อิ สราแปลวาศิลา
เอล"
43 วั นรุ งขึ้ นพระเยซู ตั้ งพระทั ย 50 พระเยซู ตรั สตอบเขาว า
จะเสด็ จไปยั งแคว นกาลิ ลี และ "เพราะเราบอกท านว า เราเห็ น
พระองค ทรงพบฟลิ ปจึ งตรั สกั บ ทานอยู ใตตนมะเดื่ อนั้ น ทานจึง
เขาวา "จงตามเรามา"
เชื่ อหรื อ ท านจะได เห็ นเหตุ 44 ฟ ลิ ปมาจากเบธไซดา เมื อง การณใหญกวานั้ นอีก"
ของอันดรูวและเปโตร
51 และพระองค ต รั สกั บเขาว า
45 ฟ ลิ ปไปหานาธานาเอลและ "เราบอกความจริ ง แก ท า นทั้ ง
บอกเขาวา "เราไดพบพระองคผู หลายวา ภายหลังทานจะไดเห็น
ที่ โมเสสได กล าวถึ งในพระราช ท องฟ าเป ดออก และเหล าทู ต
บัญญัติ และที่ พวกศาสดาพยา- สวรรค ของพระเจาขึ้ นและลงอยู
กรณไดกลาวถึง คือพระเยซูชาว เหนือบุตรมนุษย"
นาซาเร็ธบุตรชายโยเซฟ"
งานสมรสและการอัศจรรย
46 นาธานาเอลถามเขาว า "สิ่ ง
ที่ บานคานา
ดี อั นใดจะมาจากนาซาเร็ ธ ได
วั น ที่ ส ามมี ง านสมรสที่ ห มู
หรื อ" ฟ ลิ ปตอบเขาว า "มาดู
บานคานาแควนกาลิลี และ
เถิด"
มารดาของพระเยซูก็อยู ที่ นั่ น
47 พระเยซู ทอดพระเนตรเห็ น 2พระเยซูและสาวกของพระองค
นาธานาเอลมาหาพระองค จึ ง ไดรับเชิญไปในงานนั้ น
ตรัสถึงเรื่ องตัวเขาวา "ดูเถิด ชน 3เมื่ อน้ํ า องุ นหมดแล ว มารดา
อิ สราเอลแท ในตั วเขาไม มี ของพระเยซูทูลพระองควา "เขา

2

(42) มธ 16:18 (43) มธ 10:3; ยน 6:5; 12:21-22; 14:8-9 (44) ยน 12:21
(45) ปฐก 3:15; พบญ 18:18; อสย 4:2; มคา 5:2 (46) ยน 7:41-42 (47) สดด 32:2
(49) มธ 14:33; 21:5 (51) ปฐก 28:12; ลก 2:9, 13; กจ 1:10 (1) ยชว 19:28
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ยอหน 2
หนา 2112
ไมมีน้ําองุ น"
องค
4พระเยซูตรั สกั บนางวา "หญิ ง 12 ภายหลั งเหตุ ก ารณ นี้ พระ
เอ ย ข าพเจ าเกี่ ยวข องอะไรกั บ องค ก็ เ สด็ จลงไปยั ง เมื อ งคาท านเล า เวลาของข าพเจายังไม เปอรนาอุ ม พร อมกั บมารดา
มาถึง"
และน องชายและสาวกของพระ
5 มารดาของพระองค จึ งบอก องค และอยู ที่ นั่ นเพียงไมกี่ วัน
พวกคนใช ว า "ท านจะสั่ งพวก
พระเยซูทรงชําระพระวิหาร
เจ าให ทําสิ่ งใด ก็ จงกระทําตาม 13 เทศกาลป สกาของพวกยิ ว
เถิด"
ใกล เข ามาแล ว และพระเยซู
6มีโองหิ นตั้ งอยู ที่ นั่ นหกใบตาม เสด็จขึ้ นไปยังกรุงเยรูซาเล็ม
ธรรมเนี ยมการชําระของพวกยิ ว 14 ในพระวิหารพระองคทรงพบ
จุน้ําใบละสี่ หาถัง
คนขายวัว ขายแกะ ขายนกเขา
7พระเยซู ตรั สสั่ งเขาว า "จงตั ก และคนรับแลกเงินนั่ งอยู
น้ําใส โองใหเต็มเถิด" และเขาก็ 15 เมื่ อพระองค ทรงเอาเชื อกทํา
ตักน้ําใสโองเต็มเสมอปาก
เปนแส พระองคทรงไลคนเหลา
8แลวพระองคตรัสสั่ งเขาวา "จง นั้ น พรอมกับแกะและวัวออกไป
ตักเอาไปใหเจ าภาพเถิด" เขาก็ จากพระวิ หาร และทรงเทเงิ น
เอาไปให
ของคนรับแลกเงินและคว่ําโตะ
9เมื่ อเจ าภาพชิ มน้ํา ที่ กลายเป น 16 และพระองค ตรั สแก บรรดา
น้ํา องุ นแล ว และไม รู วามาจาก คนขายนกเขาว า "จงเอาของ
ไหน (แต คนใช ที่ ตั กน้ํ า นั้ นรู ) เหล านี้ ไปเสี ย อยาทําพระนิ เวศ
เจาภาพจึงเรียกเจาบาวมา
ของพระบิ ดาเราให เป นที่ ค า
10 และพู ดกับเขาวา "ใครๆเขา ขาย"
ก็ เ อาน้ํ า องุ น อย า งดี ม าให ก อน 17 พวกสาวกของพระองค ก็ระและเมื่ อได ดื่ มกั น มากแล วจึ ง ลึ กขึ้ นได ถึ งคํ า ที่ เขี ยนไว ว า
เอาที่ ไม สู ดี มา แต ท านเก็ บน้ํา `ความร อนใจในเรื่ องพระนิ เวศ
องุ นอยางดีไวจนถึงบัดนี้ "
ของพระองค ไ ด ท วมท นข าพระ
11 การอั ศจรรย ครั้ งแรกนี้ พระ องค'
เยซู ไ ด ท รงกระทํ า ที่ บ า นคานา 18 พวกยิ วจึ งทู ลพระองค ว า
แคว นกาลิ ลี และได ทรงสําแดง "ท านจะแสดงหมายสําคั ญอะไร
สงาราศีของพระองค และสาวก ใหเราเห็นวา ทานมีอํานาจกระของพระองค ก็ ได เชื่ อในพระ ทําการเชนนี้ ได"
(4) 2 ซมอ 16:10 (6) มธ 15:2; มก 7:3; ลก 11:39; ยน 3:25 (9) ยน 4:46
(11) ยน 1:14; 4:54 (12) มธ 4:13; 12:46 (13) อซค 12:14; พบญ 16:1-6; ยน 5:1
(14) มลค 3:1; มธ 21:12 (16) ลก 2:49 (17) สดด 69:9 (18) มธ 12:38; ยน 6:30
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หนา 2113
ยอหน 2, 3
19 พระเยซู จึ ง ตรั ส ตอบเขาทั้ ง พวกยิว
หลายว า "ทําลายวิ หารนี้ เสี ย 2 ชายผู นี้ ได ม าหาพระเยซู ใ น
แลวเราจะยกขึ้ นในสามวัน"
เวลากลางคื นและทู ลพระองควา
20 พวกยิ วจึ งทู ลว า "พระวิ หาร "รั บบี พวกข าพเจ าทราบอยู ว า
นี้ เขาสร า งถึ ง สี่ สิ บหกป จึ ง สํา - ท านเป นครู ที่ มาจากพระเจ า
เร็ จ และท านจะยกขึ้ นใหม ใน เพราะไม มี ผู ใดกระทําการอั ศสามวันหรือ"
จรรย ซึ่ งท า นได ก ระทํ า นั้ นได
21 แต พระวิ หารที่ พระองค ตรั ส นอกจากวา พระเจาทรงสถิตอยู
ถึงนั้ นคือพระกายของพระองค
กับเขาดวย"
22 เหตุ ฉะนั้ นเมื่ อพระองค ทรง 3พระเยซู ตรั สตอบเขาว า "เรา
เป นขึ้ นมาจากความตายแล ว บอกความจริงแกทานวา ถาผู ใด
พวกสาวกของพระองค ก็ ร ะลึ ก ไม ได บั งเกิ ดใหม ผู นั้ นจะเห็ น
ได ว าพระองค ได ตรั สดั งนี้ ไว แก อาณาจักรของพระเจาไมได"
เขา และเขาก็เชื่ อพระคัมภีรและ 4นิ โคเดมั สทูลพระองควา "คน
พระดํารั สที่ พระเยซู ได ตรั สแล ว ชราแล วจะบั งเกิ ด ใหม อ ย า งไร
นั้ น
ได จะเขาในครรภ มารดาครั้ งที่
23 เมื่ อพระองคประทับ ณ กรุง สองและบังเกิดใหมไดหรือ"
เยรู ซ าเล็ ม ในวั น เลี้ ยงเทศกาล 5พระเยซูตรัสตอบวา "เราบอก
ป สกานั้ น มี คนเป นอั นมากได ความจริ งแก ท านว า ถ าผู ใดไม
เชื่ อในพระนามของพระองค ได บั ง เกิ ด จากน้ํ า และพระวิ ญเมื่ อเขาได เ ห็ น การอั ศ จรรย ที่ ญาณ ผู นั้ นจะเข าในอาณาจั กร
พระองคไดทรงกระทํา
ของพระเจาไมได
24 แต พระเยซู มิ ได ทรงวางพระ 6ซึ่ ง บั งเกิ ด จากเนื้ อหนั งก็ เป น
ทั ยในคนเหล านั้ น เพราะพระ เนื้ อหนัง และซึ่ งบังเกิดจากพระ
องคทรงรู จักมนุษยทุกคน
วิญญาณก็คือจิตวิญญาณ
25 และไม มี ความจําเป นที่ จะมี 7 อย าประหลาดใจที่ เราบอก
พยานในเรื่ องมนุ ษย ด วยพระ ทานวา ทานตองบังเกิดใหม
องค เ องทรงทราบว า อะไรมี อยู 8ลมใคร จะพั ดไปข างไหนก็ พั ด
ในมนุษย
ไปข างนั้ น และท านได ยิ นเสี ยง
นิโคเดมัสกับการบังเกิดใหม
ลมนั้ น แตทานไมรู วาลมมาจาก
มี ชายคนหนึ่ งในพวกฟาริ สี ไหนและไปที่ ไหน คนที่ บั งเกิ ด
ชื่ อนิโคเดมัสเป นขุนนางของ จากพระวิ ญญาณก็ เป นอย างนั้ น

3

(19) มธ 26:61; 27:40 (21) 1 คร 3:16 (22) ลก 24:8 (23) ยน 5:36; กจ 2:22
(24) มธ 9:4; ยน 16:30 (25) 1 ซมอ 16:7 (2) ยน 7:50; 9:16 (3) ยน 1:13
(5) มก 16:16; กจ 2:38 (6) ยน 1:13; 1 คร 15:50 (8) ปญจ 11:5; สดด 135:7
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ยอหน 3
หนา 2114
ทุกคน"
โลกเพื่ อจะพิพากษาโลก แตเพื่ อ
9นิโคเดมัสทูลพระองควา "เหตุ ชวยโลกใหรอดโดยพระบุตรนั้ น
การณ อย างนี้ จะเป นไปอย าง 18 ผู ที่ เชื่ อในพระบุ ตรก็ ไม ต อง
ไรได"
ถูกพิพากษาลงโทษ แตผู ที่ มิได
10 พระเยซู ตรั สตอบเขาว า เชื่ อก็ต องถูกพิพากษาลงโทษอยู
"ท านเป นอาจารย ของชนอิ สรา- แล ว เพราะเขามิ ได เชื่ อในพระ
เอล และยั งไม เข าใจสิ่ งเหล านี้ นามพระบุ ตรองค เดี ยวที่ บังเกิ ด
หรือ
จากพระเจา
11 เราบอกความจริ งแก ท านว า 19 หลั กของการพิ พากษามี
พวกเราพู ดสิ่ งที่ เรารู และเป น อย างนี้ คื อความสว างไดเขามา
พยานถึ งสิ่ งที่ เราได เห็ น และ ในโลกแล ว แต มนุ ษย ได รั ก
ทานหาไดรับคําพยานของเราไม ความมื ดมากกว ารั กความสว าง
12 ถ า เราบอกท านถึ ง สิ่ งฝ า ย เพราะกิจการของเขาชั่ ว
โลกและทานไม เชื่ อ ถาเราบอก 20 เพราะทุกคนที่ ประพฤติ ชั่ วก็
ท านถึ งสิ่ งฝ ายสวรรค ท านจะ เกลี ยดความสวาง และไมมาถึง
เชื่ อไดอยางไร
ความสวาง ดวยกลัววาการกระ13 ไม มี ผู ใดได ขึ้ นไปสู สวรรค ทําของตนจะถูกตําหนิ
นอกจากท านที่ ลงมาจากสวรรค 21 แต ผู ที่ ประพฤติ ต ามความ
คื อบุ ตรมนุ ษย ผู ทรงสถิ ตใน จริงก็มาสู ความสวาง เพื่ อจะให
สวรรคนั้ น
การกระทําของตนปรากฏวา ได
14 โมเสสได ยกงู ขึ้ นในถิ่ นทุ ร- กระทําการนั้ นโดยพึ่ งพระเจา"
กันดารฉันใด บุตรมนุษยจะตอง
คําพยานสุดทายของ
ถูกยกขึ้ นฉันนั้ น
ยอหนผู ใหรับบัพติศมา
15 เพื่ อผู ใดที่ เชื่ อในพระองค 22 ภายหลั ง เหตุ ก ารณ เ หล า นี้
จะไมพินาศ แตมีชีวิตนิรันดร
พระเยซู ก็ เ สด็ จเข าไปในแคว น
16 เพราะว าพระเจ าทรงรั กโลก ยูเดียกับสาวกของพระองค และ
จนได ทรงประทานพระบุ ตรองค ทรงประทั บที่ นั่ นกั บเขาและให
เดี ยวของพระองค ที่ บั ง เกิ ด มา บัพติศมา
เพื่ อผู ใดที่ เชื่ อในพระบุ ตรนั้ น 23 ยอห น ก็ ใ ห บั พติ ศมาอยู ที่
จะไมพินาศ แตมีชีวิตนิรันดร
อายโนนใกล หมู บ านสาลิ ม
17 เพราะวาพระเจาไมไดทรงใช เหมือนกัน เพราะที่ นั่ นมีน้ํามาก
พระบุ ต รของพระองค เ ข ามาใน และผู คนก็พากันมารับบัพติศมา
(9) ยน 6:52, 60 (11) มธ 11:27 (13) พบญ 30:12 (14) กดว 21:9 (15) ยน 3:36
(16) อสย 9:6; รม 5:8 (17) ลก 9:56 (18) ยน 5:24; 6:40 (19) ยน 1:4, 9-11
(20) โยบ 24:13; อฟ 5:11, 13 (21) ยน 15:4-5 (22) ยน 4:1-2 (23) 1 ซมอ 9:4
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หนา 2115
ยอหน 3, 4
24 เพราะยอหนยังไมติดคุก
เสด็จมาจากสวรรคทรงเป นใหญ
25 เกิ ดการโต เ ถี ยงกั นขึ้ นระ- เหนือทุกสิ่ ง
หว างสาวกของยอห นกั บพวกยิ ว 32 พระองคทรงเป นพยานถึ งสิ่ ง
เรื่ องการชําระ
ซึ่ งพระองค ทอดพระเนตรเห็ น
26 สาวกของยอห นจึ งไปหา และได ยิ น แต ไม มี ผู ใดรั บคํา
ยอหนและพูดว า "รับบี ทานที่ พยานของพระองค
อยู กั บอาจารย ฟากแม น้ํ า จอร - 33 ผู ที่ รั บคําพยานของพระองค
แดนข างโน น ผู ที่ อาจารย เป น ก็ ประทับตราลงว า พระเจ าทรง
พยานถึ งนั้ น ดู เถิ ด ท านผู นั้ น สัตยจริง
ให บัพติ ศมาและคนทั้ งปวงก็ พา 34 เพราะพระองค ผู ที่ พระเจ า
กันไปหาทาน"
ทรงใช มานั้ น ทรงกล าวพระ
27 ยอหนตอบวา "มนุ ษยจะรับ วจนะของพระเจา เพราะพระเจา
สิ่ งใดไมได นอกจากที่ ทรงประ- มิ ไ ด ท รงประทานพระวิ ญญาณ
ทานจากสวรรคใหเขา
อยางจํากัดแดพระองค
28 ท า นทั้ งหลายเองก็ ไ ด เ ป น 35 พระบิดาทรงรักพระบุตรและ
พยานของขาพเจาวา ขาพเจาได ทรงมอบทุ ก สิ่ งไว ใ นพระหั ต ถ
พู ดว า ข าพเจ ามิ ใช พระคริ สต ของพระองค
แต ข า พเจ า ได รั บพระบั ญชาให 36 ผู ที่ เ ชื่ อในพระบุ ตรก็ มี ชี วิ ต
นําเสด็จพระองค
นิรันดร ผู ที่ ไมเชื่ อในพระบุตรก็
29 ท านที่ มี เจ าสาวนั่ นแหละคื อ จะไมเห็นชีวิต แตพระพิโรธของ
เจ าบ าว แต สหายของเจ าบ าว พระเจาตกอยู กับเขา
ที่ ยื น ฟ ง เจ า บ า วก็ ชื่ นชมยิ น ดี
เสด็จผานแควนสะมาเรีย
อย างยิ่ งเมื่ อได ยิ นเสี ยงของเจ า
ไปแควนกาลิลี
บ าว ฉะนั้ นความป ติ ยิ นดี ของ
เหตุ ฉะนั้ นเมื่ อองค พระผู
ขาพเจาจึงเต็มเป ยมแลว
เป นเจ าทรงทราบว า พวก
30 พระองค ต องทรงยิ่ งใหญ ขึ้ น ฟาริ สี ได ยิ นว า พระเยซู ทรงมี
แตขาพเจาตองดอยลง"
สาวกและให บั พติ ศมามากกว า
ชีวิตนิรันดรสําหรับผู ที่เชื่ อ
ยอหน
31 พระองค ผู เสด็ จมาจากเบื้ อง 2 (แม ว า พระเยซู ไ ม ไ ด ท รงให
บนทรงเปนใหญ เหนื อทุกสิ่ ง ผู บั พติศมาเอง แต สาวกของพระ
ที่ มาจากโลกก็ เป นฝ ายโลกและ องคเปนผู ให)
พู ดตามอย างโลก พระองค ผู 3 พระองค จึ งเสด็ จออกจาก

4

(24) มธ 4:12 (26) มก 2:2; 3:10 (27) รม 12:5-8 (28) มลค 3:1 (29) พซม 5:1
(30) อสย 9:7 (31) มธ 28:18; ยน 3:13 (32) ยน 3:11; 15:15 (33) 1 ยน 5:10
(34) ยน 1:16; 7:16 (35) ฮบ 2:8 (36) ยน 3:16-17; 6:47 (1) ยน 3:22, 26

43_joh.pub
page 8

Friday, December 09, 2005 14:01

ยอหน 4
หนา 2116
แควนยูเดียและกลั บไปยังแคว น คะ ทานไมมีถังตัก และบอนี้ ก็
กาลิลีอีก
ลึ ก ท านจะได น้ํา ประกอบด วย
4 พระองค จํ า ต องเสด็ จผ าน ชีวิตนั้ นมาจากไหน
แควนสะมาเรีย
12 ท านเป นใหญ กว ายาโคบ
5 พระองค จึ ง เสด็ จไปถึ ง เมื อ ง บรรพบุรุษของเรา ผู ไดใหบอน้ํา
หนึ่ งชื่ อสิ คาร ในแคว นสะมาเรี ย นี้ แกเราหรือ และยาโคบเองก็ได
ใกล ที่ ดิ นซึ่ งยาโคบให แก โยเซฟ ดื่ มจากบ อนี้ รวมทั้ งบุ ตรและฝู ง
บุตรชายของตน
สัตวของทานดวย"
หญิงชาวสะมาเรีย
พระวิญญาณบริสุทธิ์
ที่ บอน้ําของยาโคบ
คือบอน้ําพุภายใน
6 บ อน้ํ า ของยาโคบอยู ที่ นั่ น 13 พระเยซู ตรัสตอบนางว า "ผู
พระเยซู ทรงดําเนิ นทางมาเหน็ ด ใดที่ ดื่ มน้ํานี้ จะกระหายอีก
เหนื่ อยจึงประทับบนขอบบอนั้ น 14 แต ผู ใดที่ ดื่ มน้ํ า ซึ่ งเราจะ
เปนเวลาประมาณเที่ ยง
ให แก เ ขานั้ นจะไม ก ระหายอี ก
7มี หญิงชาวสะมาเรียคนหนึ่ งมา เลย แตน้ําซึ่ งเราจะใหเขานั้ นจะ
ตั กน้ํา พระเยซู ตรั สกั บนางว า บั งเกิ ดเป นบ อน้ํ า พุ ในตั วเขา
"ขอน้ําใหเราดื่ มบาง"
พลุ งขึ้ นถึงชีวิตนิรันดร"
8(ขณะนั้ น สาวกของพระองค 15 นางทูลพระองควา "ทานเจา
เขาไปซื้ ออาหารในเมือง)
คะ ขอน้ํ า นั้ นให ดิ ฉั นเถิ ดเพื่ อ
9หญิ งชาวสะมาเรี ยทู ลพระองค ดิ ฉั นจะได ไม กระหายอี กและจะ
ว า "ไฉนท านผู เป นยิ วจึ งขอน้ํา ไดไมตองมาตักที่ นี่ "
ดื่ มจากดิฉันผู เปนหญิงสะมาเรีย 16 พระเยซู ตรั สกั บนางว า "ไป
เพราะพวกยิ วไม คบหาชาวสะ- เรียกสามีของเจามานี่ เถิด"
มาเรียเลย"
17 นางทู ลตอบว า "ดิ ฉั นไม มี
10 พระเยซูตรัสตอบนางวา "ถา สามีคะ" พระเยซูตรัสกั บนางวา
เจ าได รู จั กของประทานของพระ "เจ าพู ดถู กแล วว า `ดิ ฉั นไม มี
เจ า และรู จั กผู ที่ พู ดกั บเจ าว า สามี'
`ขอน้ํา ให เราดื่ มบ าง' เจ าจะได 18 เพราะเจ าได มี สามี ห าคน
ขอจากทานผู นั้ น และทานผู นั้ น แลว และคนที่ เจามี อยู เดี๋ ยวนี้ ก็
จะให น้ํ า ประกอบด ว ยชี วิ ต แก ไมใชสามีของเจา เรื่ องนี้ เจาพูด
เจา"
จริง"
11 นางทูลพระองควา "ทานเจา 19 นางทูลพระองควา "ทานเจา
(5) ปฐก 33:19; 48:22 (9) 2 พกษ 17:24; กจ 10:28
(10) อสย 12:3; 44:3; รม 5:15 (14) ยน 6:35, 58; 7:37-38
(15) ยน 6:34-35; 17:2-3 (19) ลก 7:16, 39; 24:19
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คะ ดิฉันเห็นจริงแลววาทานเปน ที่ พูดกับเจาคือทานผู นั้ น"
ศาสดาพยากรณ
27 ขณะนั้ นสาวกของพระองค ก็
20 บรรพบุ รุ ษขอ ง พวกเรา มาถึ ง และเขาประหลาดใจที่
นมั สการที่ ภู เขานี้ แต พวกท าน พระองค ทรงสนทนากั บผู หญิ ง
วา สถานที่ ที่ ควรนมัสการนั้ นคือ แต ไม มี ใครถามว า "พระองค
กรุงเยรูซาเล็ม"
ทรงประสงคอะไร" หรือ "ทําไม
21 พระเยซู ตรั สกั บนาง ว า พระองคจึงทรงสนทนากับนาง"
"หญิงเอย เชื่ อเราเถิด จะมีเว- 28 หญิงนั้ นจึ งทิ้ งหม อน้ําไว และ
ลาหนึ่ งที่ พวกเจ า จะมิ ไ ด ไ หว เข า ไปในเมื อ งและบอกคนทั้ ง
นมั สการพระบิ ดาเฉพาะที่ ภู เขา ปวงวา
นี้ หรือที่ กรุงเยรูซาเล็ม
29 "มาดู ท า นผู หนึ่ งที่ เล าถึ ง
22 ซึ่ ง พวกเจ า นมั สการนั้ นเจ า สิ่ งสารพัดซึ่ งฉันไดกระทํา ทาน
ไม รู จั ก ซึ่ งพวกเรานมั สการเรา ผู นี้ มิใชพระคริสตหรือ"
รู จั ก เพราะความรอดนั้ นเนื่ อง 30 คนทั้ งหลายจึ ง พากั นออก
มาจากพวกยิว
จากเมืองไปหาพระองค
23 แต เ วลานั้ นใกล เ ข า มาแล ว 31 ในระหว า งนั้ นพวกสาวกทู ล
และบั ดนี้ ก็ ถึ งแล ว คื อเมื่ อผู ที่ เชิ ญพระองค วา "พระอาจารย
นมัสการอยางถูกตอง จะนมัส- เจาขา เชิญรับประทานเถิด"
การพระบิ ดาด ว ยจิ ตวิ ญญาณ 32 แต พ ระองค ตรั สกั บ เขาว า
และความจริง เพราะวาพระบิดา "เรามี อ าหารรั บประทานที่ ท าน
ทรงแสวงหาคนเช นนั้ นนมั สการ ทั้ งหลายไมรู "
พระองค
33 พวกสาวกจึ งถามกั นว า "มี
24 พระเจาทรงเปนพระวิญญาณ ใครเอาอาหารมาถวายพระองค
และผู ที่ นมั ส การพระองค ต อ ง แลวหรือ"
นมั ส การด วยจิ ต วิ ญญาณและ 34 พระเยซู ตรัสกับเขาวา "อาความจริง"
หารของเราคื อ การกระทํ า ตาม
25 นางทู ลพระองค ว า "ดิ ฉั น พระทั ยของพระองคผู ทรงใชเรา
ทราบว าพระเมสสิ ยาห ที่ เรี ยกว า มา และทําให งานของพระองค
พระคริสต จะเสด็จมา เมื่ อพระ สําเร็จ
องค เ สด็ จมาพระองค จะทรงชี้ 35 ท านทั้ งหลายว า อี กสี่ เดื อน
แจงทุกสิ่ งแกเรา"
จะถึ งฤดู เกี่ ยวข าวมิ ใช หรื อ ดู
26 พระเยซูตรั สกั บนางว า "เรา เถิ ด เราบอกท านทั้ งหลายว า
(20) พบญ 12:5, 11; วนฉ 9:7 (21) 1 ทธ 2:8 (22) 2 พกษ 17:28 (23) มธ 18:20
(24) 2 คร 3:17 (25) พบญ 18:15; ยน 4:29, 39 (26) มธ 26:63-64; มก 14:61-62
(29) ยน 4:25 (34) โยบ 23:12; สดด 40:7-8 (35) ปฐก 8:22; มธ 9:37; ลก 10:2
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เงยหน า ขึ้ นดู น าเถิ ด ว า ทุ งนาก็ องคนี้ เปนผู ชวยโลกใหรอด คือ
ขาว ถึงเวลาเกี่ ยวแลว
พระคริสต"
36 คนที่ เกี่ ยวก็ กํ า ลั ง ได รั บค า 43 ครั้ นลวงไปสองวัน พระองค
จ าง และกําลั งส่ํา สมพื ชผลไว ก็เสด็จออกจากที่ นั่ นไปยังแควน
สําหรั บชี วิตนิ รั นดร เพื่ อทั้ งคน กาลิลี
หวานและคนเกี่ ยวจะชื่ นชมยิ นดี 44 เพราะพระเยซู เ องทรงเป น
ดวยกัน
พยานวา "ศาสดาพยากรณไมได
37 เพราะในเรื่ องนี้ คําที่ กล าวไว รับเกียรติในบานเมืองของตน"
นี้ เป นความจริ ง คื อ `คนหนึ่ ง 45 ฉะนั้ นเมื่ อพระองค เสด็ จไป
หวานและอีกคนหนึ่ งเกี่ ยว'
ถึ งแคว นกาลิ ลี ชาวกาลิ ลี ได
38 เราใช ท า นทั้ งหลายไปเกี่ ยว ต อนรั บพระองค เพราะเขาได
สิ่ งที่ ท านมิ ได ลงแรงทํา คนอื่ น เห็ น ทุ ก สิ่ งซึ่ งพระองค ไ ด ท รง
ได ลงแรงทํา และท านได ประ- กระทําในเทศกาลเลี้ ยง ณ กรุง
โยชนจากแรงของเขา"
เยรู ซาเล็ ม เพราะเขาทั้ งหลาย
39 ชาวสะมาเรี ยเป น อั น มากที่ ไดไปในเทศกาลเลี้ ยงนั้ นดวย
มาจากเมื อ งนั้ นได เ ชื่ อในพระ ทรงรักษาบุตรชายของขุนนาง
องค เพราะคําพยานของหญิงผู 46 ฉะนั้ นพระเยซู จึ งได เสด็ จไป
นั้ น ที่ วา "ทานเลาถึงสิ่ งสารพัด ยั งหมู บ านคานาแคว นกาลิ ลี อี ก
ซึ่ งฉันไดกระทํา"
อั นเป นที่ ซึ่ งพระองค ทรงกระทํา
ชาวสะมาเรีย
ให น้ํ า กลายเป นน้ํ า องุ น และที่
ไดรับความรอดเพิ่ มขึ้ นอีก
เมื องคาเปอรนาอุ มมี ขุ นนางคน
40 ฉะนั้ นเมื่ อชาวสะมาเรี ยมา หนึ่ ง บุตรชายของทานปวยหนัก
ถึ งพระองค เขาจึ งทู ลเชิ ญพระ 47 เมื่ อท านได ยิ นข าวว า พระ
องค ให ประทั บอยู กั บเขา และ เยซู ได เสด็ จมาจากแคว นยู เดี ย
ไปยั งแคว นกาลิ ลี แล ว ท านจึ ง
พระองคก็ประทับที่ นั่ นสองวัน
ไปทู
ลออนวอนพระองค ใหเสด็จ
41 และคนอื่ นเป น อั น มากได
เชื่ อเพราะพระดํ า รั สของพระ ลงไปรั กษาบุ ตรของตน เพราะ
บุตรจวนจะตายแลว
องค
42 เขาเหล านั้ นพู ดกั บหญิ งนั้ น 48 พระเยซูจึงตรัสกับเขาวา "ถา
วา "ตั้ งแตนี้ ไปที่ เราเชื่ อนั้ นมิใช พวกท านไม เห็ นหมายสํ า คั ญ
เพราะคําของเจ า แต เพราะเรา และการมหั ศจรรย ทานก็ จะไม
ได ยิ นเอง และเรารู แน ว าท าน เชื่ อ"
(36) ดนล 12:3; รม 6:22; 1 ธส 2:19 (37) 1 คร 3:5-9 (38) ยรม 44:4; 1 ปต 1:12
(39) ยน 4:29 (41) ลก 4:32; ยน 6:63 (42) ยน 17:8; 1 ยน 4:14 (44) มธ 13:57
(45) พบญ 16:16; ยน 2:13, 23; 3:2 (46) ยน 2:1, 11 (48) ยน 6:30; รม 15:19

43_joh.pub
page 11

Friday, December 09, 2005 14:01

หนา 2119
ยอหน 4, 5
49 ขุ น นางผู นั้ นทู ล พระองค ว า แกะมี สระอยู สระหนึ่ ง ภาษา
"พระองคเจาขา ขอเสด็จไปกอน ฮี บรู เรี ยกสระนั้ นว า เบธซาธา
ที่ บุตรของขาพระองคจะตาย"
เปนที่ ซึ่ งมีศาลาหาหลัง
50 พระเยซู ตรั สกั บท านว า 3ในศาลาเหลานั้ นมีคนปวยเปน
"กลั บไปเถิ ด บุ ตรชายของท าน อันมากนอนอยู คนตาบอด คน
จะไมตาย" ทานก็เชื่ อพระดํารัส งอย คนผอมแหง กําลังคอยน้ํา
ที่ พระเยซูตรัสกับทาน จึงทูลลา กระเพื่ อม
ไป
4 ด วยมี ทู ตสวรรค องค หนึ่ ง
51 ขณะที่ ทานกลั บไปนั้ น พวก ลงมากวนน้ํา ในสระนั้ นเป นครั้ ง
ผู รั บใช ของท า นได ม าพบและ คราว เมื่ อน้ํา กระเพื่ อมนั้ น ผู
เรียนทานว า "บุตรชายของทาน ใดก าวลงไปในน้ํ า ก อน ก็ จะ
หายแลว"
หายจากโรคที่ เขาเปนอยู นั้ น
52 ท า นจึ ง ถามถึ ง เวลาที่ บุ ต ร 5ที่ นั่ นมี ชายคนหนึ่ งปวยมาสาม
ค อยทุ เลาขึ้ นนั้ น และพวกผู รั บ สิบแปดปแลว
ใช ก็ เรี ยนท านว า "ไข หายเมื่ อ 6เมื่ อพระเยซูทอดพระเนตรคน
วานนี้ เวลาบายโมง"
นั้ นนอนอยู และทรงทราบวา เขา
53 บิ ดาจึ งรู ว า ชั่ วโมงนั้ นเป น ป วยอยู อย างนั้ นนานแล ว พระ
เวลาที่ พระเยซู ได ตรั สกั บตนว า องคตรัสกับเขาวา "เจาปรารถ"บุ ต รชายของท า นจะไม ตาย" นาจะหายโรคหรือ"
และท านเองก็ เชื่ อพร อมทั้ งครั ว 7คนปวยนั้ นทูลตอบพระองค วา
เรือนของทานดวย
"ท านเจ าข า เมื่ อน้ํา กําลั งกระ54 นี่ เป นการอั ศจรรย ที่ สองซึ่ ง เพื่ อมนั้ น ไม มี ผู ใดที่ จะเอาตั ว
พระเยซู ทรงกระทํา เมื่ อพระ ข าพเจ าลงไปในสระ และเมื่ อ
องค เ สด็ จจากแคว นยู เดี ยไปยั ง ข าพเจ ากําลั งไป คนอื่ นก็ ลงไป
แควนกาลิลี
กอนแลว"
ทรงรักษาคนปวย
8พระเยซู ตรัสกั บเขาว า "จงลุ ก
ขึ้ นยกแคร ข องเจ า และเดิ น ไป
ที่ สระเบธซาธา
หลั งจากนั้ นก็ ถึ งเทศกาล เถิด"
เลี้ ยงของพวกยิ ว และพระ 9ในทั นใดนั้ นคนนั้ นก็ ห ายโรค
เยซู ก็ เสด็ จขึ้ นไปยั งกรุ งเยรู ซา- และเขาก็ ยกแคร ของเขาเดิ นไป
วันนั้ นเปนวันสะบาโต
เล็ม
2 ในกรุ งเยรู ซ าเล็ ม ที่ ริ ม ประตู 10 ดังนั้ นพวกยิวจึงพูดกับชายที่

5

(1) ลนต 23:2; พบญ 16:16; ยน 2:13 (2) นหม 3:1, 32; 12:39
(8) มธ 9:6; มก 2:11; ลก 5:24 (9) ยน 9:14
(10) อพย 20:10; นหม 13:19; ยรม 17:21-22; มธ 12:2; มก 2:24; ลก 6:2
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ยอหน 5
หนา 2120
หายโรคนั้ นวา "วันนี้ เปนวันสะ- 18 เหตุฉะนั้ นพวกยิวยิ่ งแสวงหา
บาโต ที่ เจาแบกแครไปนั้ นก็ผิด โอกาสที่ จะฆ าพระองค มิ ใช
พระราชบัญญัติ"
เพราะพระองคลวงกฎวันสะบา11 คนนั้ นจึ งตอบเขาเหล านั้ นวา โตเทานั้ น แตยังไดเรียกพระเจา
"ท านที่ รั กษาข าพเจ าให หายโรค ว าเป นบิ ดาของตนด วย ซึ่ งเป น
ไดสั่ งขาพเจาวา `จงยกแครของ การกระทําตนเสมอกับพระเจา
เจาแบกเดินไปเถิด'"
19 ดั งนั้ นพระเยซู ตรั สกั บเขาว า
12 เขาเหล า นั้ นถามคนนั้ นว า "เราบอกความจริ ง แก ท า นทั้ ง
"คนที่ สั่ งเจ าว า `จงยกแคร ของ หลายว า พระบุ ตรจะกระทําสิ่ ง
เจ าแบกเดิ นไปเถิ ด' นั้ น เป น ใดตามใจไม ได นอกจากที่ ได
ผู ใด"
เห็ นพระบิ ดาทรงกระทํา เพราะ
13 คนที่ ได รั บการรั กษาให หาย สิ่ งใดที่ พระบิ ดาทรงกระทํา สิ่ ง
โรคนั้ นไม รู วาเป นผู ใด เพราะ นั้ นพระบุตรจึงทรงกระทําดวย
พระเยซูเสด็จหลบไปแลว เนื่ อง 20 เพราะวาพระบิดาทรงรักพระ
จากขณะนั้ นมี ค นอยู ที่ นั่ นเป น บุตร และทรงสําแดงใหพระบุตร
อันมาก
เห็ นทุกสิ่ งที่ พระองค ทรงกระทํา
14 ภายหลั ง พระเยซู ได ทรงพบ และพระองค จ ะทรงสํ า แดงให
คนนั้ นในพระวิ หารและตรั สกั บ พระบุ ตรเห็ นการที่ ยิ่ งใหญ ก ว า
เขาวา "ดูเถิด เจาหายโรคแล ว นั้ นอี ก เพื่ อท านทั้ งหลายจะ
อยาทําบาปอีก มิฉะนั้ นเหตุราย ประหลาดใจ
กวานั้ นจะเกิดกับเจา"
21 เพราะพระบิ ดาทรงทําให คน
15 ชายคนนั้ นก็ ได อ อกไปและ ที่ ตายแล วฟ น ขึ้ นมาและมี ชี วิ ต
บอกพวกยิ วว า ท านที่ ได รั กษา ฉั นใด ถ าพระบุ ตรปรารถนาจะ
เขาใหหายโรคนั้ นคือพระเยซู
กระทําให ผู ใดมี ชี วิ ตก็ จะกระทํา
16 เหตุ ฉะนั้ นพวกยิ วจึ งข มเหง เหมือนกันฉันนั้ น
พระเยซู และแสวงหาโอกาสที่ 22 เพราะว า พระบิ ด ามิ ไ ด ท รง
จะฆ าพระองค เพราะพระองค พิ พากษาผู ใด แต พระองค ได
ทรงกระทําเชนนั้ นในวันสะบาโต ทรงมอบการพิ พากษาทั้ งสิ้ นไว
17 แต พระเยซู ต รั ส ตอบเขาว า กับพระบุตร
"พระบิ ดาของเราก็ยังทรงกระทํา 23 เพื่ อคนทั้ งปวงจะได ถ วาย
การอยู จนถึ งบั ดนี้ และเราก็ ทํา เกี ยรติ แด พระบุ ตรเหมื อนที่ เขา
ดวย"
ถวายเกียรติแดพระบิดา ผู ใดไม
(13) ลก 13:14; 22:51 (14) มธ 12:45 (16) ลก 4:29; ยน 8:37 (17) ยน 9:4; 17:4
(18) ยน 7:1, 19; 10:30; ฟป 2:6 (19) มธ 26:39; ยน 5:30 (20) มธ 3:17; 11:27
(21) ลก 7:14; 8:54; ยน 11:25 (22) มธ 11:27; 28:18 (23) ลก 10:16; 1 ยน 2:23
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หนา 2121
ยอหน 5
ถวายเกี ยรติ แด พระบุ ตร ผู นั้ น พฤติชั่ วก็จะฟ นขึ้ นสู การพิพากก็ ไม ถวายเกี ยรติ แด พระบิ ดาผู ษา
ทรงใชพระบุตรมา
บรรดาพยานของพระเยซูวา
24 เราบอกความจริ งแก ท านทั้ ง
ทรงเปนพระบุตรของพระเจา
หลายว า ถ าผู ใดฟ งคําของเรา 30 เราจะทําสิ่ งใดตามอําเภอใจ
และเชื่ อในพระองค ผู ทรงใช เรา ไม ได เราได ยินอย างไร เราก็
มา ผู นั้ นก็มีชีวิตนิรันดร และไม พิ พากษาอย างนั้ น และการพิ ถู กพิ พากษา แต ได ผ านพ น พากษาของเราก็ยุติธรรม เพราะ
ความตายไปสู ชีวิตแลว
เรามิไดมุ งที่ จะทําตามใจของเรา
25 เราบอกความจริ งแก ท านทั้ ง เอง แต ตามพระประสงค ของ
หลายวา เวลาที่ กําหนดนั้ นใกล พระบิดาผู ทรงใชเรามา
จะถึ งแล ว และบั ดนี้ ก็ ถึ งแล ว 31 ถาเราเปนพยานถึงตัวเราเอง
คือเมื่ อผู ที่ ตายแลวจะไดยินพระ คําพยานของเราก็ไมจริง
สุ ร เสี ยงแห ง พระบุ ตรของพระ 32 มี อี กผู หนึ่ งที่ เป น พยานถึ ง
เจ า และบรรดาผู ที่ ได ยิ นจะมี เรา และเรารู วาคําพยานที่ พระ
ชีวิต
องค ทรงเป นพยานถึ งเรานั้ น
26 เพราะว าพระบิ ดาทรงมี ชี วิ ต เปนความจริง
ในพระองคเองฉันใด พระองคก็ 33 ท านทั้ งหลายได ใช คนไปหา
ได ท รงประทานให พ ระบุ ต รมี ยอห น
และยอห นก็ ได เป น
ชีวิตในพระองคฉันนั้ น
พยานถึงความจริง
27 และได ท รงประทานให พระ 34 เรามิ ได รั บคํ า พยานจาก
บุ ตรมี สิ ทธิ อํานาจที่ จะพิ พากษา มนุ ษย แต ที่ เรากล าวสิ่ งเหล านี้
ด วย เพราะพระองค ทรงเป น ก็เพื่ อใหทานทั้ งหลายรอด
บุตรมนุษย
35 ยอหนเป นโคมที่ จุดสวางไสว
การฟ นขึ้ นมาสองแบบ
และท า นทั้ งหลายก็ พอใจที่ จะ
28 อย าประหลาดใจในข อนี้ เลย ชื่ นชมยิ นดี ชั่ วขณะหนึ่ งในความ
เพราะใกล จะถึ งเวลาที่ บรรดาผู สวางของยอหนนั้ น
ที่ อยู ในอุ โมงค ฝ ง ศพจะได ยิ น 36 แต คํ า พยานที่ เรามี นั้ นยิ่ ง
พระสุรเสียงของพระองค
ใหญ กว าคํ า พยานของยอห น
29 และจะได ออกมา คนทั้ ง เพราะวางานที่ พระบิดาทรงมอบ
หลายที่ ได ประพฤติ ดี ก็ ฟ นขึ้ นสู ให เราทําให สําเร็ จ งานนี้ แหละ
ชีวิต และคนทั้ งหลายที่ ไดประ- เรากําลั งทําอยู เป นพยานถึ งเรา
(24) ยน 3:16, 18 (25) คส 2:13 (26) สดด 36:9; 1 คร 15:45 (27) ดนล 7:13
(28) 1 ธส 4:15-17 (29) อสย 26:19; ดนล 12:2 (30) มธ 26:39 (31) ยน 8:14
(32) มธ 3:17 (33) ยน 1:15, 19, 27, 32 (35) มก 6:20; 2 ปต 1:19 (36) ยน 3:2
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ยอหน 5, 6
หนา 2122
วาพระบิดาทรงใชเรามา
ทานแลว คือโมเสส ผู ซึ่ งทานทั้ ง
37 และพระบิ ดาผู ทรงใช เรามา หลายหวังใจอยู
พระองค เองก็ ได ทรงเป นพยาน 46 ถ า ท า นทั้ งหลายเชื่ อโมเสส
ถึ งเรา ท านทั้ งหลายไม เคยได ทานทั้ งหลายก็จะเชื่ อเรา เพราะ
ยิ นพระสุ รเสี ยงของพระองค โมเสสไดเขียนกลาวถึงเรา
และไม เ คยเห็ น รู ปร า งของพระ 47 แต ถ า ท า นทั้ งหลายไม เ ชื่ อ
องค
เรื่ องที่ โมเสสเขี ยนแล ว ท านจะ
38 และท า นทั้ งหลายไม มี พระ เชื่ อถอยคําของเราอยางไรได"
ดํารั สของพระองค อยู ในตั วท าน
ทรงเลี้ ยงคนหาพัน
เพราะว า ท านทั้ งหลายมิ ได เชื่ อ
(มธ 14:13-21)
ในพระองค ผู ที่ พระบิ ดาทรงใช (มก 6:32-44; ลก 9:10-17)
มานั้ น
ภายหลั งเหตุ ก ารณ เหล านี้
39 จงคนดูในพระคัมภีร เพราะ
พระเยซู ก็ เสด็ จไปข ามทะเล
ท านคิ ดว า ในพระคั มภี ร นั้ นมี กาลิลี คือทะเลทิเบเรียส
ชีวิตนิรันดร และพระคัมภีร นั้ น 2 คนเป นอั นมากได ตามพระ
เปนพยานถึงเรา
องค ไป เพราะเขาเหล านั้ นได
40 แต ท า นทั้ งหลายไม ยอมมา เห็ นการอั ศจรรย ที่ พระองค ได
หาเราเพื่ อจะไดชีวิต
ทรงกระทําตอบรรดาคนปวย
41 เราไมรับเกียรติจากมนุษย
3 พระเยซู เ สด็ จขึ้ นไปบนภู เ ขา
42 แต เรารู ว าท านไม มี ความรั ก และประทั บกั บเหล า สาวกของ
พระเจาในตัวทาน
พระองคที่ นั่ น
43 เราได มาในพระนามพระ 4ขณะนั้ นใกลจะถึงปสกาซึ่ งเปน
บิดาของเรา และทานทั้ งหลายมิ เทศกาลเลี้ ยงของพวกยิวแลว
ได รั บเรา ถ าผู อื่ นจะมาในนาม 5เมื่ อพระเยซูทรงเงยพระพักตร
ของเขาเอง ทานทั้ งหลายก็จะรับ ทอดพระเนตรและเห็ น คนเป น
ผู นั้ น
อั นมากพากั นมาหาพระองค
44 ผู ที่ ได รั บยศศั กดิ์ จากกั นเอง พระองคจึงตรัสกับฟลิปวา "เรา
และมิ ได แสวงหายศศั กดิ์ ซึ่ งมา จะซื้ ออาหารที่ ไหนใหคนเหล านี้
จากพระเจาเท านั้ น ท านจะเชื่ อ กินได"
ผู นั้ นไดอยางไร
6พระองค ตรั สอย างนั้ นเพื่ อจะ
45 อย าคิ ดว าเราจะฟ องท านทั้ ง ลองใจฟลิป เพราะพระองคทรง
หลายต อพระบิ ดา มี ผู ฟ อง ทราบแล วว า พระองค จะทรง

6

(37) มธ 3:17; 1 ยน 4:12 (39) อสย 8:20 (40) ยน 1:11; 3:19 (41) 1 ธส 2:6
(44) ยน 12:43; รม 2:29 (45) รม 2:12 (46) พบญ 18:15, 18 (47) ลก 16:29, 31
(1) มก 6:32; ยน 6:23; 21:1 (2) มธ 4:23; 8:16 (4) พบญ 16:1 (5) มธ 14:14
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หนา 2123
ยอหน 6
กระทําประการใด
อั ศจรรย ซึ่ งพระเยซู ได ทรงกระ7ฟลิปทูลตอบพระองควา "สอง ทํา เขาก็พูดกันวา "แทจริงทาน
รอยเหรี ยญเดนาริอันก็ไมพอซื้ อ ผู นี้ เป น ศาสดาพยากรณ นั้ นที่
อาหารให เขากิ นกันคนละเล็ กละ ทรงกําหนดใหเขามาในโลก"
นอย"
พระเยซูทรงดําเนินบนน้ํา
8สาวกคนหนึ่ งของพระองค คื อ
(มธ 14:22-36)
อันดรูวน องชายของซี โมนเปโตร
(มก 6:45-56)
ทูลพระองควา
15 เมื่ อพระเยซูทรงทราบวา เขา
9"ที่ นี่ มี เด็ กชายคนหนึ่ งมี ขนม ทั้ งหลายจะมาจั บพระองค ไปตั้ ง
ข าวบาร เลย ห าก อน กั บปลา ใหเปนกษัตริย พระองค ก็เสด็จ
เล็ กๆสองตั ว แต เท านั้ นจะพอ ไปที่ ภูเขาอีกแตลําพัง
อะไรกับคนมากอยางนี้ "
16 พอค่ํา ลงเหล าสาวกของพระ
10 พระเยซู ตรั สว า "ให คนทั้ ง องคก็ไดลงไปที่ ทะเล
ปวงนั่ งลงเถิด" ที่ นั่ นมีหญามาก 17 แล วลงเรื อข ามฟากไปยั ง
คนเหล านั้ นจึ งนั่ งลง นั บแต ผู เมื องคาเปอรนาอุม มื ดแลวแต
ชายไดประมาณหาพันคน
พระเยซูก็ยังมิไดเสด็จไปถึงเขา
11 แล วพระเยซู ก็ ทรงหยิ บขนม 18 ทะเลก็ กําเริ บขึ้ น เพราะลม
ปงนั้ น และเมื่ อขอบพระคุณแลว พัดกลา
ก็ ทรงแจกแก พวกสาวก และ 19 เมื่ อเขาทั้ งหลายตี กรรเชี ยง
พวกสาวกแจกแกบรรดาคนที่ นั่ ง ไปได ประมาณห า หกกิ โ ลเมตร
อยู นั้ น และให ปลาด วยตามที่ เขาก็เห็นพระเยซูเสด็จดําเนินมา
เขาปรารถนา
บนทะเลใกลเรือ เขาตางก็ตกใจ
12 เมื่ อเขาทั้ งหลายกิ นอิ่ มแล ว กลัว
พระองค ตรั สกั บเหล าสาวกของ 20 แตพระองคตรัสแกเขาวา "นี่
พระองควา "จงเก็บเศษอาหารที่ เปนเราเอง อยากลัวเลย"
เหลื อไว เพื่ อไม ให มี สิ่ งใดเสี ย 21 ดั งนั้ นเขาจึ ง รั บพระองค ขึ้ น
ไป"
เรือดวยความเต็มใจ แลวทันใด
13 เขาจึ งเก็บเศษขนมข าวบาร - นั้ นเรือก็ถึงฝ งที่ เขาจะไปนั้ น
เลย หากอนซึ่ งเหลือจากที่ คนทั้ ง
การเทศนาของพระเยซู
หลายได กิ นแล วนั้ น ใส กระบุ ง
เกี่ ยวกับอาหารแหงชีวิต
ไดสิบสองกระบุงเต็ม
22 วันรุ งขึ้ น เมื่ อคนที่ อยู ฝ งขาง
14 เมื่ อคนเหล า นั้ นได เห็ น การ โนนเห็นวาไมมีเรืออื่ นที่ นั่ น เวน
(7) กดว 11:21-22 (8) ยน 1:40 (9) 2 พกษ 4:43
(14) ปฐก 49:10; พบญ 18:15, 18; ยน 1:21; 7:40; กจ 3:22; 7:37
(15) ยน 18:36 (16) มธ 14:23; มก 6:47 (19) มธ 17:6 (20) อสย 43:1-2
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แต ลําที่ เหล าสาวกของพระองค 28 แล วเขาทั้ งหลายก็ ทู ล พระ
ลงไปเพี ยงลําเดี ยว และเห็ นว า องควา "ขาพเจาทั้ งหลายจะตอง
พระเยซู มิ ไ ด เสด็ จลงเรื อลํานั้ น ทํ า ประการใดจึ ง จะทํ า งานของ
ไปกับเหลาสาวก แตเหลาสาวก พระเจาได"
ของพระองค ไ ปตามลํ า พั ง เท า 29 พระเยซูตรัสตอบเขาวา "งาน
นั้ น
ของพระเจ านั้ น คื อการที่ ท าน
23 (แต มี เรื อลําอื่ นมาจากทิ เบ- เชื่ อในท านที่ พระองค ทรงใช มา
เรี ยส ใกล สถานที่ ที่ เขาได กิ น นั้ น"
ขนมป ง หลั งจากที่ องค พระผู 30 เขาทั้ งหลายจึ ง ทู ล พระองค
เป นเจ าได ทรงขอบพระคุ ณ ว า "ถ าเช นนั้ น ท านจะกระทํา
แลว)
หมายสําคั ญอะไร เพื่ อข าพเจ า
24 เหตุ ฉะนั้ นเมื่ อประชาชนเห็น ทั้ งหลายจะเห็ นและเชื่ อในท าน
วา พระเยซูและเหลาสาวกไมได ทานจะกระทําการอะไรบาง
อยู ที่ นั่ น เขาจึ งลงเรื อไปและ 31 บรรพบุ รุ ษของข า พเจ า ทั้ ง
ตามหาพระเยซู ที่ เมื องคาเปอร- หลายได กิ นมานาในถิ่ นทุ รกั นนาอุม
ดารนั้ น ตามที่ มี คําเขี ยนไว ว า
25 ครั้ นเขาได พบพระองค ที่ ฝ ง `ท านได ให เขากิ นอาหารจาก
ทะเลข างโน นแล ว เขาทั้ งหลาย สวรรค'"
ทู ลพระองค วา "รั บบี ท าน 32 พระเยซู จึ งตรั สกั บเขาว า
มาที่ นี่ เมื่ อไร"
"เราบอกความจริ ง แก ท า นทั้ ง
26 พระเยซูตรัสตอบเขาวา "เรา หลายวา มิใช โมเสสที่ ใหอาหาร
บอกความจริ ง แก ท านทั้ งหลาย จากสวรรค นั้ นแก ท าน แต พระ
วา ทานทั้ งหลายตามหาเรามิใช บิ ดาของเราประทานอาหารแท
เพราะได เ ห็ น การอั ศจรรย นั้ น ซึ่ งมาจากสวรรค ให แก ท านทั้ ง
แตเพราะไดกินขนมปงอิ่ ม
หลาย
27 อย าขวนขวายหาอาหารที่ 33 เพราะว าอาหารของพระเจ า
ย อมเสื่ อมสู ญไป แต จงหาอา- นั้ น คื อท านที่ ลงมาจากสวรรค
หารที่ ดํารงอยู ถึ งชี วิตนิ รันดร ซึ่ ง และประทานชีวิตใหแกโลก"
บุตรมนุษยจะใหแกทาน เพราะ 34 เขาทั้ งหลายจึ ง ทู ล พระองค
พระเจาคือพระบิดาไดทรงประ- ว า "พระองค เจ าข า โปรดให
ทั บตรามอบอํานาจแก พระบุ ตร อาหารนั้ นแก ข าพเจ า ทั้ ง หลาย
แลว"
เสมอไปเถิด"
(24) มก 1:37; ลก 4:42 (27) สดด 2:7; อสย 42:1; มธ 3:17; 6:19; 17:5; มก 1:11
(29) 1 ธส 1:3; ยก 2:22; 1 ยน 3:23; วว 2:26 (30) มธ 12:38; 16:1; มก 8:11
(31) อพย 16:4, 15; กดว 11:7; นหม 9:15 (32) ยน 3:13, 16 (34) ยน 4:15
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35 พระเยซู ตรั สกั บเขาว า "เรา เยซู ลู กชายของโยเซฟมิ ใช หรื อ
เป นอาหารแห งชี วิ ต ผู ที่ มาหา พ อแม ของเขาเราก็รู จั ก เหตุ ใด
เราจะไม หิ วอี ก และผู ที่ เชื่ อใน คนนี้ จึ งพู ดว า `เราไดลงมาจาก
เราจะไมกระหายอีกเลย
สวรรค'"
36 แต เราได บอกท านทั้ งหลาย 43 พระเยซู จึงตรัสตอบเขาเหลา
แลววา ทานไดเห็นเราแลวแตก็ นั้ นวา "อยาบนกันเลย
ไมเชื่ อ
44 ไม มี ผู ใดมาถึ ง เราได น อก
37 สารพั ดที่ พระบิ ดาทรงประ- จากพระบิ ด าผู ทรงใช เ รามาจะ
ทานแกเราจะมาสู เรา และผู ที่ มา ทรงชั กนําให เขามา และเราจะ
หาเรา เราก็จะไมทิ้ งเขาเลย
ใหผู นั้ นฟ นขึ้ นมาในวันสุดทาย
38 เพราะว าเราได ลงมาจาก 45 มี คําเขี ยนไว ในคั มภี ร ศาสสวรรค มิ ใช เพื่ อกระทําตาม ดาพยากรณวา `ทุกคนจะเรียนรู
ความประสงค ของเราเอง แต จากพระเจ า' เหตุ ฉะนั้ นทุ กคน
เพื่ อกระทํ า ตามพระประสงค ที่ ได ยิ นได ฟงและได เรี ยนรู จาก
ของพระองคผู ทรงใชเรามา
พระบิดาก็มาถึงเรา
39 และพระประสงค ของพระ 46 ไม มี ผู ใดได เห็ นพระบิ ดา
บิ ดาผู ทรงใช เรามานั้ น ก็คื อให นอกจากท า นที่ มาจากพระเจ า
เรารั กษาบรรดาผู ที่ พระองค ได ท า นนั้ นแหละได เห็ น พระบิ ด า
ทรงมอบไว กั บเรา มิ ให หายไป แลว
สั กคนเดี ยว แต ให ฟ นขึ้ นมาใน 47 เราบอกความจริ งแก ท านทั้ ง
วันที่ สุด
หลายว า ผู ที่ เชื่ อในเราก็ มี ชี วิต
40 เพราะนี่ แหละเป นพระประ- นิรันดร
สงค ของผู ที่ ทรงใช เรามานั้ น ที่ 48 เราเปนอาหารแหงชีวิตนั้ น
จะให ทุ กคนที่ เห็ นพระบุ ตรและ 49 บรรพบุ รุ ษของท านทั้ งหลาย
เชื่ อในพระบุ ตรได มีชี วิตนิ รันดร ได กินมานาในถิ่ นทุรกั นดารและ
และเราจะให ผู นั้ นฟ น ขึ้ นมาใน สิ้ นชีวิต
วันสุดทาย"
50 แต นี่ เป นอาหารที่ ลงมาจาก
41 พวกยิ วจึ งบ นพึ มพํากั นเรื่ อง สวรรค เพื่ อใหผู ที่ ไดกินแลวไม
พระองค เพราะพระองค ตรั ส ว า ตาย
"เราเป นอาหารซึ่ งลงมาจาก 51 เราเป นอาหารที่ ธํารงชี วิตซึ่ ง
สวรรค"
ลงมาจากสวรรค ถาผู ใดกินอา42 เขาทั้ งหลายว า "คนนี้ เป น หารนี้ ผู นั้ นจะมี ชี วิ ตนิ รั นดร
(35) อสย 55:1-2 (36) ยน 6:26 (37) มธ 24:24 (38) มธ 26:39 (39) ยน 10:28
(40) ยน 3:15-16 (42) มธ 13:55 (44) พซม 1:4 (45) อสย 54:13 (46) มธ 11:27
(47) ยน 3:16, 18 (48) ยน 6:33 (49) ยน 6:31, 58 (50) ยน 6:51 (51) ยน 3:13
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และอาหารที่ เราจะให เพื่ อเป น สั่ งสอนอยู ที่ เมืองคาเปอรนาอุม
ชี วิ ต ของโลกนั้ นก็ คื อ เนื้ อของ
พวกนั้ นไมเขาใจ
เรา"
คําสั่ งสอนของพระเยซู
52 แล วพวกยิ วก็ ทุ มเถี ยงกั นว า
(มธ 8:19-22; 10:36)
"ผู นี้ จะเอาเนื้ อของเขาให เรากิ น 60 ดั ง นั้ นเมื่ อเหล า สาวกของ
ไดอยางไร"
พระองค หลายคนได ฟ งเช นนั้ น
53 พระเยซู จึ งตรั สกั บเขาว า ก็พูดว า "ถอยคําเหลานี้ ยากนัก
"เราบอกความจริ ง แก ท า นทั้ ง ใครจะฟงได"
หลายว า ถาท านไม กิ นเนื้ อและ 61 เมื่ อพระเยซู ทรงทราบเองว า
ดื่ มโลหิตของบุตรมนุษย ทานก็ เหล า สาวกของพระองค บ น ถึ ง
ไมมีชีวิตในตัวทาน
เรื่ องนั้ น พระองคจึงตรัสกับเขา
54 ผู ที่ กินเนื้ อและดื่ มโลหิตของ ว า "เรื่ องนี้ ทําให ท านทั้ งหลาย
เราก็มีชีวิตนิรันดร และเราจะให ลําบากใจหรือ
ผู นั้ นฟ นขึ้ นมาในวันสุดทาย
62 ถ าท านจะได เห็ นบุ ตรมนุ ษย
55 เพราะว าเนื้ อของเราเปนอา- เสด็ จ ขึ้ นไปยั ง ที่ ที่ ท า นอยู แต
หารแท และโลหิ ตของเราก็ เป น กอนนั้ น ทานจะวาอยางไร
ของดื่ มแท
63 จิ ตวิ ญญาณเป น ที่ ใ ห มี ชี วิ ต
56 ผู ที่ กินเนื้ อและดื่ มโลหิตของ ส วนเนื้ อหนั งไม มี ประโยชน อั น
เรา ผู นั้ นก็ อยู ในเราและเราอยู ใด ถ อยคําซึ่ งเราได กล าวกั บ
ในเขา
ท า นทั้ งหลายนั้ นเป น จิ ต วิ ญ57 พระบิ ดาผู ทรงดํ า รงพระ ญาณและเปนชีวิต
ชนม ไ ด ท รงใช เ รามาและเรามี 64 แต ในพวกทานมีบางคนที่ ไม
ชีวิตเพราะพระบิดานั้ นฉันใด ผู เชื่ อ" เพราะพระเยซู ทรงทราบ
ที่ กินเรา ผู นั้ นก็ จะมี ชีวิตเพราะ แตแรกวาผู ใดไมเชื่ อ และเปนผู
เราฉันนั้ น
ใดที่ จะทรยศพระองค
58 นี่ แหละเป นอาหารซึ่ งลงมา 65 และพระองคตรัสวา "เหตุฉะ
จากสวรรค ไม เหมือนกั บมานา นั้ นเราจึงไดบอกทานทั้ งหลายวา
ที่ พวกบรรพบุ รุ ษของท านได กิ น `ไม มี ผู ใดจะมาถึ งเราได นอก
และสิ้ นชี วิต ผู ที่ กิ นอาหารนี้ จะ จากพระบิ ดาของเราจะทรง
มีชีวิตนิรันดร"
โปรดประทานใหผู นั้ น'"
59 คําเหลานี้ พระองคไดตรัสใน 66 ตั้ งแต นั้ นมาสาวกของพระ
ธรรมศาลา ขณะที่ พระองคทรง องค ห ลายคนก็ ท อถอยไม ติ ด
(52) ยน 7:43; 9:16; 10:19 (53) มธ 26:26 (54) ยน 4:14 (56) 1 ยน 3:24; 4:15
(58) อพย 16:14-35; ยน 6:49 (60) มธ 11:6; ยน 6:66 (62) มก 16:19; ยน 3:13
(63) ปฐก 2:7; ยน 3:6 (64) ยน 2:24-25 (65) ยน 6:37, 44-45 (66) ลก 9:62
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ตามพระองคอีกตอไป
2ขณะนั้ นใกล จะถึ งเทศกาลอยู
คํากลาวถึง
เพิงของพวกยิวแลว
3พวกน องๆของพระองค จึ งทู ล
ความเชื่ อของเปโตร
67 พระเยซู ตรั ส กั บสิ บสองคน พระองค วา "จงออกจากที่ นี่ ไป
นั้ นวา "ทานทั้ งหลายก็จะจากเรา ยั งแคว นยู เดี ย เพื่ อเหล าสาวก
ของท านจะได เห็ นกิ จการที่ ท าน
ไปดวยหรือ"
กระทํ
า
68 ซีโมนเปโตรทูลตอบพระองค
ว า "พระองค เจ าข า พวกข า 4 เพราะว าไม มี ผู ใดทํ า สิ่ งใด
พระองค จะจากไปหาผู ใดเล า ลั บๆ เมื่ อผู นั้ นเองอยากให ตั ว
พระองค มี ถ อ ยคํา ซึ่ งให มี ชี วิ ต ปรากฏ ถาทานกระทําการเหลา
นี้ ก็ จงสํ า แดงตั วให ป รากฏแก
นิรันดร
69 และข า พระองค ทั้ งหลายก็ โลกเถิด"
เชื่ อและแน ใจแล วว า พระองค 5แม พวกน องๆของพระองคก็ มิ
ทรงเป นพระคริ สต พระบุ ตรของ ไดเชื่ อในพระองค
6พระเยซูตรัสกับพวกเขาวา "ยัง
พระเจาผู ทรงดํารงพระชนม"
70 พระเยซูตรัสตอบเขาวา "เรา ไม ถึ งเวลาของเรา แต เวลาของ
เลื อ กพวกท า นสิ บสองคนมิ ใ ช พวกทานมีอยู เสมอ
หรื อ และคนหนึ่ งในพวกท าน 7 โลกจะเกลี ยดชั งพวกท า นไม
ได แตโลกเกลียดชังเรา เพราะ
เปนมารราย"
71 พระองค ทรงหมายถึ งยู ดาส เราเป นพยานว าการงานของโลก
อิ สคาริโอทบุ ตรชายซี โมนเพราะ นั้ นชั่ ว
ว าเขาเป นผู ที่ จะทรยศพระองค 8 พวกท า นจงขึ้ นไปในเทศกาล
คื อคนหนึ่ งในอั ครสาวกสิ บสอง นั้ นเถิ ด เราจะยั งไม ขึ้ นไปใน
เทศกาลนั้ น เพราะว ายั งไม ถึ ง
คน
กําหนดเวลาของเรา"
การเลี้ ยงในเทศกาลอยู เพิง
9 เมื่ อพระองค ต รั ส เช นนั้ นแก
ที่ กรุงเยรูซาเล็ม
ภายหลั งเหตุ การณ เหล า เขาแลว พระองคก็ยังประทับอยู
นี้ พระเยซู ก็ ไ ด เ สด็ จ ไปใน ในแควนกาลิลี
พระเยซูทรงออกจาก
แควนกาลิลี ดวยวาพระองคไม
แควนกาลิลีเปนการลับ
ประสงค ที่ จะเสด็ จไปในแคว น
ยูเดี ย เพราะพวกยิวหาโอกาสที่ 10 แต เมื่ อพวกน อ งๆของพระ
องค ขึ้ นไปในเทศกาลนั้ นแล ว
จะฆาพระองค

7

(68) กจ 5:20 (69) ลก 9:20 (70) ลก 6:13; ยน 13:27 (71) มธ 26:14-16; ยน 12:4
(1) ยน 5:18; 7:19, 25; 8:37, 40 (2) ลนต 23:24 (3) มธ 12:46
(5) สดด 69:8; มก 3:21 (6) ยน 2:4; 8:20 (7) ยน 3:19; 15:19 (8) ยน 8:20
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พระองค ก็ เ สด็ จตามขึ้ นไปด วย สําหรั บตนเอง แต ผู ที่ แสวงหา
แตไปอยางลับๆ ไมเปดเผย
เกี ยรติ ให พระองค ผู ท รงใช ต น
11 พวกยิวจึงมองหาพระองคใน มา ผู นั้ นแหละเปนคนจริง ไมมี
เทศกาลนั้ นและถามวา "คนนั้ น อธรรมอยู ในเขาเลย
อยู ที่ ไหน"
19 โมเสสได ให พระราชบั ญญั ติ
12 และประชาชนก็ ซุ บซิ บกั นถึ ง แก ท านทั้ งหลายมิ ใช หรื อ และ
พระองค เปนอั นมาก บางคนวา ไม มี ผู ใดในพวกท านรั กษาพระ
"เขาเปนคนดี" คนอื่ นๆวา "มิใช ราชบัญญัตินั้ น ทานทั้ งหลายหา
แต เ ขาหลอกลวงประชาชนต าง โอกาสที่ จะฆาเราทําไม"
หาก"
20 คนเหลานั้ นตอบวา "ทานมีผี
13 แต ไม มี ผู ใ ดอาจพู ด ถึ งพระ สิ งอยู ใครเล าหาโอกาสจะฆ า
องค อย างเป ดเผย เพราะกลั ว ทาน"
พวกยิว
21 พระเยซูตรัสตอบเขาวา "เรา
พระเยซูที่เทศกาลอยู เพิง
ได ทําสิ่ ง หนึ่ ง และท า นทั้ งหลาย
14 ครั้ นถึ งวั นกลางเทศกาลนั้ น ประหลาดใจ
พระเยซู ไ ด เ สด็ จขึ้ นไปในพระ 22 โมเสสไดให ทานทั้ งหลายเขา
สุ หนั ต (มิ ใช ได มาจากโมเสส
วิหารและทรงสั่ งสอน
15 พวกยิ วคิ ดประหลาดใจและ แต มาจากบรรพบุ รุ ษ) และใน
พูดวา "คนนี้ จะรู ขอความเหลานี้ วั น สะบาโตท านทั้ งหลายก็ ยั ง
ได อย างไร ในเมื่ อไม เคยเรี ยน ใหคนเขาสุหนัต
23 ถ า ในวั น สะบาโตคนยั ง เข า
เลย"
16 พระเยซู จึ ง ตรั ส ตอบเขาว า สุ หนั ต เพื่ อมิ ให ละเมิ ดพระ
"คําสอนของเราไมใชของเราเอง ราชบัญญัติของโมเสสแลว ทาน
แต เปนของพระองค ผู ทรงใช เรา ทั้ งหลายจะโกรธเรา เพราะเรา
ทํ า ให ชายผู หนึ่ งหายโรคเป น
มา
17 ถ า ผู ใดตั้ งใจประพฤติ ต าม ปกติในวันสะบาโตหรือ
พระประสงคของพระองค ผู นั้ น 24 อย า ตั ด สิ น ตามที่ เห็ น ภาย
ก็ จะรู ว าคํา สอนนั้ นมาจากพระ นอก แตจงตัดสินตามชอบธรรม
เจ า หรื อว าเราพู ดตามใจชอบ เถิด"
25 เพราะฉะนั้ นชาวกรุ งเยรู ซาของเราเอง
18 ผู ใดที่ พูดตามใจชอบของตน เล็ มบางคนจึ งพู ดวา "คนนี้ มิใช
เอง ผู นั้ นย อมแสวงหาเกี ยรติ หรือที่ เขาหาโอกาสจะฆาเสีย
(11) ยน 11:56 (12) ลก 7:16 (13) ยน 9:22; 12:42 (14) มก 6:34 (15) มธ 13:54
(16) ยน 3:11 (17) ยน 3:21; 8:43 (18) ยน 5:41 (19) พบญ 33:4 (20) ยน 8:48
(22) ปฐก 17:9-14; ลนต 12:3 (23) ยน 5:8-9, 16 (24) พบญ 1:16 (25) มธ 21:38
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26 แตดูเถิด ทานกําลังพูดอยาง นั้ น พวกฟาริ สี กั บพวกปุ โรหิ ต
กล า หาญและเขาทั้ งหลายก็ ไ ม ใหญ จึ ง ได ใ ช เ จ า หน า ที่ ไปจั บ
ได วาอะไรท านเลย พวกขุนนาง พระองค
รู แน แล วหรื อว า คนนี้ เป นพระ 33 พระเยซู จึ งตรั สกั บเขาทั้ ง
คริสตแท
หลายว า "เราจะอยู กั บท านทั้ ง
27 แต เ รารู ว า คนนี้ มาจากไหน หลายอี กหน อยหนึ่ ง แล วจะ
แต เ มื่ อพระคริ ส ต เ สด็ จมานั้ น กลั บไปหาพระองค ผู ทรงใช เรา
จะไมมีผู ใดรู เลยวา พระองคมา มา
จากไหน"
34 ท า นทั้ งหลายจะแสวงหาเรา
28 ดั ง นั้ น พระเยซู จึ งทรงประ- แตจะไมพบเรา และที่ ซึ่ งเราอยู
กาศขณะที่ ทรงสั่ งสอนอยู ในพระ นั้ นทานจะไปไมได"
วิ หารว า "ท านทั้ งหลายรู จั กเรา 35 พวกยิวจึงพูดกันวา "คนนี้ จะ
และรู วาเรามาจากไหน แตเรามิ ไปไหน ที่ เราจะหาเขาไมพบ เขา
ได มาตามลําพั งเราเอง แต พระ จะไปหาคนที่ กระจั ดกระจายไป
องค ผู ทรงใช เรามานั้ นทรงสั ตย อยู ในหมู พวกต า งชาติ และสั่ ง
จริ ง แต ท านทั้ งหลายไม รู จั ก สอนพวกตางชาติหรือ
พระองค
36 เขาหมายความว า อย า งไรที่
29 แต เรารู จั กพระองค เพราะ พูดวา `ทานทั้ งหลายจะแสวงหา
เรามาจากพระองค และพระองค เราแตจะไมพบเรา' และ `ที่ ซึ่ ง
ไดทรงใชเรามา"
เราอยู นั้ นทานจะไปไมได'"
30 เขาทั้ งหลายจึ งหาโอกาสที่ จะ
พระวิญญาณบริสุทธิ์
จับพระองค แตไม มีผู ใดยื่ นมือ
คือแมน้ําประกอบดวยชีวิต
แตะต องพระองค เพราะยั งไม 37 ในวั นสุ ดท ายของเทศกาล
ถึงกําหนดเวลาของพระองค
ซึ่ งเปนวันใหญนั้ น พระเยซูทรง
31 และมี หลายคนในหมู ประ- ยื นและประกาศว า "ถ าผู ใด
ชาชนนั้ นได เชื่ อในพระองค และ กระหาย ผู นั้ นจงมาหาเราและ
พู ดว า "เมื่ อพระคริ สต เสด็ จ ดื่ ม
มานั้ น พระองค จะทรงกระทํา 38 ผู ที่ เชื่ อในเรา ตามที่ พระ
อั ศ จรรย มากยิ่ งกว าที่ ผู นี้ ได คัมภีรไดกลาวไวแลววา `แมน้ํา
กระทําหรือ"
ที่ มี น้ํ า ประกอบด วยชี วิ ตจะไหล
32 เมื่ อพวกฟาริ สี ได ยิ น ประชา ออกมาจากภายในผู นั้ น'"
ชนซุ บซิ บกั นเรื่ องพระองคอย าง 39 (สิ่ งที่ พระองค ตรั สนั้ นหมาย
(26) ยน 7:48 (27) มธ 13:55; มก 6:33 (28) ยน 1:18; 5:43 (29) มธ 11:27
(30) มธ 21:46; มก 11:18 (31) มธ 12:23 (33) มก 16:19 (34) ฮชย 5:6; มธ 5:20
(35) สดด 147:2; อสย 11:12 (37) ลนต 23:36 (38) พบญ 18:15 (39) อสย 44:3
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ถึ ง พระวิ ญญาณซึ่ งผู ที่ เชื่ อใน พวกฟาริสีเชื่ อในผู นั้ นหรือ
พระองค จะได รั บ เหตุ ว ายั งไม 49 แต ประชาชนหมู นี้ ที่ ไมรู พระ
ได ประทานพระวิญญาณบริ สุ ทธิ์ ราชบัญญัติ ก็ต องถู กสาปแช งอยู
ให เพราะพระเยซู ยั งมิ ได รั บ แลว"
สงาราศี)
50 นิโคเดมัส (ผู ที่ ไดมาหาพระ
เห็นดวยหรือตอตานพระเยซู
เยซู ในเวลากลางคื นนั้ น และ
40 เมื่ อประชาชนได ฟ ง ดั ง นั้ น เป นคนหนึ่ งในพวกเขา) ได
หลายคนจึงพูดวา "แทจริง ทาน กลาวแกพวกเขาวา
51 "พระราชบั ญญั ติ ของเราตั ด
ผู นี้ เปนศาสดาพยากรณนั้ น"
41 คนอื่ นๆก็ พู ดว า "ท านผู นี้ สิ นคนใดโดยที่ ยั ง ไม ไ ด ฟ งเขา
เป นพระคริ สต " แต บางคนพู ด ก อนและรู ว าเขาได ทําอะไรบ าง
ว า "พระคริ สต จะมาจากกาลิ ลี หรือ"
52 เขาทั้ งหลายตอบนิ โคเดมั ส
หรือ
42 พระคั มภี ร กล าวไว มิ ใช หรื อ ว า "ท านมาจากกาลิ ลี ด วยหรื อ
วา พระคริ สตจะมาจากเชื้ อสาย จงค นหาดู เถิ ด เพราะว าไม มี
ของดาวิ ด และมาจากเมื อง ศาสดาพยากรณ เกิ ด ขึ้ น มาจาก
กาลิลี"
เบธเลเฮมซึ่ งดาวิดเคยอยู นั้ น"
43 เหตุ ฉะนั้ น ประชาชนจึ งมี 53 ต า งคนต างกลั บไปบ า นของ
ความเห็ น แตกแยกกั น ในเรื่ อง ตน
หญิงที่ ถูกจับกุมโทษฐาน
พระองค
44 บางคนใคร จะจั บ พระองค
ลวงประเวณี
แต ไม มี ผู ใดยื่ นมื อแตะต องพระ
แต พระเยซู เสด็ จไปยั งภู เขา
องคเลย
มะกอกเทศ
45 เจ าหน าที่ จึ งกลั บไปหาพวก 2 ในตอนเช า ตรู พระองค เ สด็ จ
ปุโรหิตใหญและพวกฟาริสี และ เข าในพระวิ หารอี ก และคนทั้ ง
พวกนั้ นกล า วกั บเจ า หน า ที่ ว า หลายพากันมาหาพระองค พระ
"ทําไมเจาจึงไมจับเขามา"
องคก็ประทับนั่ งและสั่ งสอนเขา
46 เจ าหน าที่ ตอบวา "ไม เคยมี 3 พวกธรรมาจารย และพวก
ผู ใดพูดเหมือนคนนั้ นเลย"
ฟาริสี ไดพาผู หญิ งคนหนึ่ งมาหา
47 พวกฟาริสี ตอบเขาวา "พวก พระองค หญิ งผู นี้ ถู กจั บฐาน
เจาถูกหลอกไปดวยแลวหรือ
ล วงประเวณี และเมื่ อเขาให
48 มี ผู ใดในพวกขุ นนางหรื อ หญิงผู นี้ ยืนอยู ทามกลางฝูงชน

8

(40) พบญ 18:15, 18 (41) ยน 4:42; 6:69 (42) 1 ซมอ 16:1, 4; สดด 132:11
(43) ยน 7:12 (44) ยน 7:30 (46) มธ 13:54, 56; ลก 4:22 (50) ยน 3:1-2; 19:39
(51) พบญ 1:16-17; 19:15 (52) อสย 9:1-2; มธ 4:15 (2) ยน 8:20; 18:20
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4เขาทู ลพระองค ว า "พระอา- เอาโทษเจาหรือ"
จารยเจาขา หญิงคนนี้ ถูกจับเมื่ อ 11 นางนั้ นทู ลว า "พระองค เจ า
กําลังลวงประเวณีอยู
ขา ไมมีผู ใดเลย" และพระเยซู
5 ในพระราชบั ญญั ติ นั้ นโมเสส ตรัสกับนางวา "เราก็ไม เอาโทษ
สั่ งให เราเอาหิ นขว างคนเช น นี้ เจ าเหมื อนกั น จงไปเถิ ด และ
ใหตาย สวนทานจะวาอยางไรใน อยาทําบาปอีก"
เรื่ องนี้ "
พระเยซูเปน
6เขาพู ดอยางนี้ เพื่ อทดลองพระ
ความสวาง
องค หวั งจะหาเหตุ ฟ องพระ
ของโลก
องค แต พระเยซู ทรงน อมพระ
(ยน 1:9)
กายลงเอานิ้ วพระหั ต ถ เ ขี ยนที่ 12 อี กครั้ งหนึ่ งพระเยซู ตรั สกั บ
ดิน เหมือนดั่ งวาพระองค ไมได เขาทั้ งหลายว า "เราเป นความ
ยินพวกเขาเลย
สว างของโลก ผู ที่ ตามเรามาจะ
7 และเมื่ อพวกเขายั งทู ลถาม ไม เดิ นในความมื ด แต จะมี
พระองค อยู เรื่ อยๆ พระองค ก็ ความสวางแหงชีวิต"
ทรงลุกขึ้ นและตรัสกับเขาวา "ผู 13 พวกฟาริ สี จึ ง กล า วกั บพระ
ใดในพวกทานที่ ไมมีบาป ก็ใหผู องควา "ทานเปนพยานใหแกตัว
นั้ นเอาหินขวางเขากอน"
เอง คําพยานของท านไม เป น
8 แล วพระองค ก็ ท รงน อ มพระ ความจริง"
กายลงและเอานิ้ วพระหัตถเขียน 14 พระเยซูตรัสตอบเขาวา "แม
ที่ ดินอีก
เราเป น พยานให แ ก ตั วเราเอง
9และเมื่ อเขาทั้ งหลายได ยินดั ง คําพยานของเราก็ เป นความจริ ง
นั้ น จึงรู สํานึกโดยใจวินิ จฉัยผิด เพราะเรารู วาเรามาจากไหนและ
ชอบ เขาทั้ งหลายจึงออกไปทีละ จะไปที่ ไหน แตพวกทานไมรู วา
คนๆ เริ่ มจากคนเฒ าคนแก เรามาจากไหนและจะไปที่ ไหน
จนหมด เหลื อแต พระเยซู ตาม 15 ท านทั้ งหลายย อมพิ พากษา
ลําพังกับหญิงที่ ยังยืนอยู ที่ นั้ น
ตามเนื้ อหนั ง เรามิ ได พิพากษา
10 เมื่ อ พระเยซู ทรงลุ กขึ้ นแล ว ผู ใด
และมิ ได ทอดพระเนตรเห็ นผู ใด 16 แต ถึ งแม ว า เราจะพิ พากษา
เห็นแตหญิงผู นั้ น พระองคตรัส การพิ พากษาของเราก็ ถู ก ต อ ง
กับนางวา "หญิงเอย พวกเขาที่ เพราะเรามิ ได พิ พากษาโดยลําฟ องเจ าไปไหนหมด ไม มี ใคร พัง แตเราพิพากษารวมกับพระ
(4) อพย 20:14; มธ 5:27 (5) ลนต 20:10 (6) มธ 22:15 (7) พบญ 17:7; รม 2:1
(9) รม 2:22 (11) ลก 9:56; 12:14 (12) อสย 9:2; มลค 4:2; ยน 1:4; 9:5; 12:35
(13) ยน 5:31 (14) ยน 7:28; 9:29 (15) 1 ซมอ 16:7; ยน 3:17 (16) ยน 16:32
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บิดาผู ทรงใชเรามา
24 เราจึ ง บอกท า นทั้ งหลายว า
17 ในพระราชบัญญัติของทานก็ ท านจะตายในการบาปของท าน
มี คําเขี ยนไว ว า `คําพยานของ เพราะว าถ าท านมิ ไ ด เ ชื่ อว าเรา
สองคนก็เปนความจริง'
เป นผู นั้ น ท านจะต องตายใน
18 เราเป น พยานให แก ตั วเรา การบาปของตัว"
เองและพระบิ ดาผู ทรงใช เรามา 25 เขาจึงถามพระองควา "ทาน
ก็เปนพยานใหแกเรา"
คือใครเลา" พระเยซูตรัสกับเขา
19 เหตุ ฉะนั้ นเขาจึ งทู ลพระองค วา "เราเปนดังที่ เราไดบอกทาน
วา "พระบิดาของทานอยู ที่ ไหน" ทั้ งหลายแตแรกนั้ น
พระเยซู ตรั สตอบวา "ตัวเราก็ ดี 26 เราก็ ยั ง มี เรื่ องอี ก มากที่ จะ
พระบิ ดาของเราก็ ดี ท านทั้ ง พู ดและพิ พากษาท าน แต พระ
หลายไม รู จั ก ถ าท านรู จั กเรา องค ผู ทรงใช เรามานั้ นทรงเป น
ท า นก็ จะรู จั ก พระบิ ด าของเรา สัตยจริ ง และสิ่ งที่ เราไดยินจาก
ดวย"
พระองค เรากลาวแกโลก"
20 พระเยซูตรัสคําเหลานี้ ที่ คลั ง 27 เขาทั้ งหลายไม เข าใจว าพระ
เงิน เมื่ อกําลังทรงสั่ งสอนอยู ใน องคตรัสกับเขาถึงเรื่ องพระบิดา
พระวิ หาร แต ไม มี ผู ใดจั บกุ ม 28 พระเยซู จึ งตรั สกั บเขาว า
พระองค เพราะว ายั งไม ถึ งกํา- "เมื่ อท านทั้ งหลายจะได ยกบุ ตร
หนดเวลาของพระองค
มนุ ษย ขึ้นไวแลว เมื่ อนั้ นทานก็
21 พระเยซู จึ งตรั สกั บเขาอี กว า จะรู วาเราคือผู นั้ น และรู วาเรามิ
"เราจะจากไป และทานทั้ งหลาย ได ทําสิ่ งใดตามใจชอบ แต พระ
จะแสวงหาเรา และจะตายใน บิ ดาของเราได ทรงสอนเราอย าง
การบาปของทาน ที่ ซึ่ งเราจะไป ไร เราจึงกลาวอยางนั้ น
นั้ นทานทั้ งหลายจะไปไมได"
29 และพระองค ผู ทรงใช เรามา
22 พวกยิ วจึ งพู ดกั นว า "เขาจะ ก็ทรงสถิตอยู กับเรา พระบิดามิ
ฆ าตั วตายหรือ เพราะเขาพู ดว า ได ทรงทิ้ งเราไวตามลําพั งเพราะ
`ที่ ซึ่ งเราจะไปนั้ นท านทั้ งหลาย ว า เราทํ า ตามชอบพระทั ยพระ
จะไปไมได'"
องคเสมอ"
23 พระองคตรัสกับเขาวา "ทาน 30 เมื่ อพระองค ตรัสดังนี้ ก็มี คน
ทั้ งหลายมาจากเบื้ องลาง เรามา เปนอันมากเชื่ อในพระองค
จากเบื้ องบน ทานเปนของโลกนี้ 31 พระเยซู จึ งตรั สกั บพวกยิ วที่
เราไมไดเปนของโลกนี้
เชื่ อในพระองคแล ววา "ถาทาน
(17) พบญ 17:6 (18) ยน 5:37; 1 ยน 5:9 (19) ยน 14:7; 16:3 (20) มก 12:41, 43
(21) ยน 7:34; 8:24 (23) ยน 3:31 (24) มก 16:16 (25) ยน 4:26 (26) ยน 7:28
(28) ยน 3:11, 14; 5:19 (29) ยน 8:16 (30) ยน 7:31; 10:42 (31) ยน 14:15, 23
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ทั้ งหลายดํ า รงอยู ในคํ า ของเรา หลายว า "ถ าท านทั้ งหลายเป น
ท านก็ เป นสาวกของเราอย างแท บุตรของอับราฮัมแลว ทานก็จะ
จริง
ทําสิ่ งที่ อับราฮัมไดกระทํา
32 และท านทั้ งหลายจะรู จั ก 40 แตบัดนี้ ท านทั้ งหลายหาโอความจริ ง และความจริ งนั้ น กาสที่ จะฆ าเรา ซึ่ งเป นผู ที่ ได
จะทําใหทานทั้ งหลายเปนไทย"
บอกทานถึงความจริงที่ เราไดยิน
33 เขาทั้ งหลายทูลตอบพระองค มาจากพระเจ า อั บราฮั มมิ ได
ว า "เราสื บเชื้ อสายมาจากอั บ- กระทําอยางนี้
ราฮั ม และไม เคยเป น ทาสใคร 41 ทานทั้ งหลายยอมทําสิ่ งที่ พอ
เลย เหตุ ไฉนท านจึ งกล าวว า ของทานทํา" เขาจึงทู ลพระองค
`ทานทั้ งหลายจะเปนไทย'"
ว า "เรามิ ได เกิ ดจากการล วง
34 พระเยซู ตรั สตอบเขาทั้ ง ประเวณี เรามีพระบิดาองคเดียว
หลายว า "เราบอกความจริ งแก คือพระเจา"
ทานวา ผู ใดที่ ทําบาปก็เปนทาส 42 พระเยซู ตรั สกั บเขาว า "ถ า
ของบาป
พระเจ า เป น พระบิ ด าของท า น
35 ทาสนั้ นมิ ได อยู ในครั วเรื อน แลว ทานก็จะรักเรา เพราะเรา
ตลอดไป พระบุ ตรต างหากอยู มาจากพระเจาและอยู นี่ แลว เรา
ตลอดไป
มิ ไ ด ม าตามใจชอบของเราเอง
36 เหตุฉะนั้ นถ าพระบุตรจะทรง แตพระองคนั้ นทรงใชเรามา
กระทําให ท านทั้ งหลายเป นไทย 43 เหตุไฉนทานจึ งไมเขาใจถอย
ทานก็จะเปนไทยจริงๆ
คําที่ เราพู ด นั่ นเป นเพราะท าน
37 เรารู วาทานทั้ งหลายเป นเชื้ อ ทนฟงคําของเราไมได
สายของอั บราฮั ม แต ท านก็ หา 44 ท านทั้ งหลายมาจากพ อของ
โอกาสที่ จะฆ าเราเสี ย เพราะคํา ท านคื อพญามาร และท านใคร
ของเราไม มี โอกาสเข าสู ใจของ จะทํ า ตามความปรารถนาของ
ทาน
พ อท าน มั นเป นฆาตกรตั้ งแต
38 เราพู ด สิ่ งที่ เราได เ ห็ น จาก เดิ มมา และมิได ตั้ งอยู ในความ
พระบิดาของเรา และทานทําสิ่ ง จริ ง เพราะความจริ งมิ ได อยู ใน
ที่ ทานไดเห็นจากพอของทาน"
มั น เมื่ อมั นพู ดมุ สามั นก็ พู ด
39 เขาทั้ ง หลายจึ งทู ลตอบพระ ตามสั นดานของมั นเอง เพราะ
องค ว า "อั บราฮั มเป นบิ ดาของ มั นเป นผู มุ สา และเป นพ อของ
เรา" พระเยซู ตรั สกั บเขาทั้ ง การมุสา
(32) ยน 1:14, 17 (33) มธ 3:9 (34) 2 ปต 2:19 (35) กท 4:30 (36) กท 5:1
(37) ยน 7:19 (38) ยน 3:32; 5:19, 30 (39) มธ 3:9; รม 2:28 (40) ยน 8:26, 37
(41) อสย 63:16 (42) ยน 16:27; 17:8 (43) ยน 7:17 (44) มธ 13:38; 1 ยน 2:16
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45 แต ท านทั้ งหลายมิ ได เชื่ อเรา พวกศาสดาพยากรณ นั้ นก็ ตาย
เพราะเราพูดความจริง
ไปแลวดวย ทานอวดอางวาทาน
46 มีผู ใดในพวกทานหรือที่ ชี้ ให เปนผู ใดเลา"
เห็ นว าเราไดทําบาป และถ าเรา 54 พระเยซู ตรัสตอบว า "ถาเรา
พู ดความจริ ง ทําไมท านจึ งไม ให เกี ยรติ แก ตั วเราเอง เกี ยรติ
เชื่ อเรา
ของเราก็ ไม มี ความหมาย พระ
47 ผู ที่ มาจากพระเจ าก็ ยอมฟ ง องค ผู ทรงให เกี ยรติ แก เ รานั้ น
พระวจนะของพระเจา เหตุฉะ- คื อพระบิ ดาของเรา ผู ซึ่ งพวก
นั้ นทานจึ งไม ฟง เพราะทานทั้ ง ท า นกล าวว า เป น พระเจ า ของ
หลายมิไดมาจากพระเจา"
พวกทาน
48 พวกยิ วจึ งทู ลตอบพระองค 55 ทานไมรู จักพระองค แต เรา
ว า "ที่ เราพู ดว า ท านเป นชาว รู จักพระองค และถาเรากลาววา
สะมาเรี ยและมี ผี สิ งนั้ น ไม จริ ง เราไมรู จักพระองค เราก็เปนคน
หรือ"
มุสาเหมือนกั บทาน แตเรารู จัก
49 พระเยซูตรัสตอบวา "เราไม พระองค และรั กษาพระดํารั ส
มีผีสิง แตวาเราถวายพระเกียรติ ของพระองค
แดพระบิดาของเรา และทานลบ 56 อั บราฮั มบิ ดาของท านชื่ นชม
หลู เกียรติเรา
ยินดีที่ จะไดเห็นวันของเรา และ
50 เรามิ ได แสวงหาเกี ยรติ ของ ทานก็ได เห็นแลวและมีความยิน
เราเอง แต มี ผู หาให และพระ ดี"
องคนั้ นจะทรงพิพากษา
57 พวกยิ วก็ ทู ลพระองค ว า
51 เราบอกความจริ งแก ท านว า "ท านอายุยังไม ถึงหาสิ บป และ
ถาผู ใดรักษาคําของเรา ผู นั้ นจะ ทานเคยเห็นอับราฮัมหรือ"
ไมประสบความตายเลย"
58 พระเยซู ตรั สกั บเขาว า "เรา
52 พวกยิ วจึ งทู ลพระองค ว า บ อ ก คว า ม จ ริ ง แ ก ท าน ว า
"เดี๋ ยวนี้ เรารู แล วว าท านมี ผี สิ ง ก อนอั บราฮั ม บั งเกิ ดมานั้ นเรา
อั บราฮั ม และพวกศาสดาพยา- เปน"
กรณ ก็ ตายแล ว และท านพู ดว า 59 คนเหล านั้ นจึ งหยิ บก อนหิ น
`ถ าผู ใดรั กษาคําของเรา ผู นั้ น จะขว างพระองค แต พระเยซู
จะไมชิมความตายเลย'
ทรงหลบและเสด็ จออกไปจาก
53 ท า นเป นใหญ ก ว า อั บราฮั ม พระวิ หาร เสด็ จผ านท ามกลาง
บิ ด าของเราที่ ตายไปแล วหรื อ เขาเหลานั้ น
(47) 1 ยน 4:6 (48) ยน 7:20; 10:20 (49) ยน 5:41 (50) ยน 5:41; 7:18
(51) ยน 5:24; 11:26 (52) ศคย 1:5 (53) ยน 10:33; 19:7 (54) ยน 5:31-32, 41
(55) ยน 7:28-29 (56) ลก 10:24 (58) อพย 3:14; อสย 43:13 (59) ลก 4:30
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ทรงรักษาชายตาบอด
มิใชหรือที่ เคยนั่ งขอทาน"
9บางคนก็พูดวา "คนนั้ นแหละ"
แตกําเนิด
เมื่ อพระเยซู เสด็ จดําเนิ นไป คนอื่ นวา "เขาคลายคนนั้ น" แต
นั้ น พระองคทอดพระเนตร เขาเองพู ดว า "ข าพเจ าคื อคน
เห็ นชายคนหนึ่ งตาบอดแต กํา- นั้ น"
10 เขาทั้ งหลายจึ งถามเขาว า
เนิด
"ตาของเจ
าหายบอดไดอยางไร"
2และพวกสาวกของพระองคทู ล
ถามพระองค วา "พระอาจารย 11 เขาตอบว า "ชายคนหนึ่ งชื่ อ
เจาขา ใครไดทําผิดบาป ชายคน เยซู ไดทําโคลนทาตาของขาพนี้ หรือบิดามารดาของเขา เขาจึง เจา และบอกขาพเจาวา `จงไป
ที่ สระสิ โลอั ม แล วล า งออกเสี ย'
เกิดมาตาบอด"
3พระเยซูตรัสตอบวา "มิใชชาย ข า พเจ า ก็ ไ ด ไปล า งตาจึ ง มอง
คนนี้ หรื อบิ ดามารดาของเขาได เห็นได"
ทําบาป แต เพื่ อให พระราชกิ จ 12 เขาทั้ งหลายจึงถามเขาวา "ผู
นั้ นอยู ที่ ไหน" คนนั้ นบอกว า
ของพระเจาปรากฏในตัวเขา
4เราต องกระทําพระราชกิ จของ "ขาพเจาไมทราบ"
พระองค ผู ท รงใช เ รามาเมื่ อยั ง 13 เขาจึ งพาคนที่ แต ก อนตา
วั นอยู เมื่ อถึ งกลางคื นไม มี ผู บอดนั้ นไปหาพวกฟาริสี
14 วั นที่ พระเยซู ทรงทําโคลนทา
ใดทํางานได
5ตราบใดที่ เรายังอยู ในโลก เรา ตาชายคนนั้ นให ห ายบอดเป น
วันสะบาโต
เปนความสวางของโลก"
6เมื่ อตรัสดังนั้ นแลว พระองคก็ 15 พวกฟาริ สี ก็ ได ถามเขาอี กว า
ทรงบ วนน้ํ า ลายลงที่ ดิ น แล ว ทําอยางไรตาเขาจึงมองเห็น เขา
ทรงเอาน้ํ า ลายนั้ นทํา เป นโคลน บอกคนเหล านั้ นว า "เขาเอา
โคลนทาตาของข าพเจ า และ
ทาที่ ตาของคนตาบอดนั้ น
7แล วตรั สสั่ งเขาว า "จงไปล าง ข า พเจ า ก็ ล า งออกแล วจึ ง มอง
ออกเสียในสระสิโลอัมเถิด" (สิ- เห็น"
โลอั มแปลว า ใช ไป) เขาจึ งไป 16 ฉะนั้ นพวกฟาริ สี บางคนพู ด
ว า "ชายคนนี้ ไม ได มาจากพระ
ลางแลวกลับเห็นได
8เพื่ อนบ า นและคนทั้ ง หลายที่ เจ าเพราะเขามิ ได รั ก ษาวั นสะเคยเห็ น ชายคนนั้ นเป น คนตา บาโต" คนอื่ นวา "คนบาปจะทํา
บอดมากอน จึงพูดกันวา "คนนี้ การอั ศจรรย เช นนั้ นได อย างไร"

9

(2) ลก 13:2; ยน 9:34; กจ 28:4 (3) ยน 11:4 (4) ยน 4:34; 5:19, 36; 11:9-10
(5) ยน 1:5, 9; 3:19; 8:12 (6) มก 7:33; 8:23 (7) 2 พกษ 5:14; นหม 3:15
(11) ยน 9:6-7 (16) ยน 3:2; 7:12, 43; 9:33; 10:19
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พวกเขาก็แตกแยกกัน
เขาจึงพูดวา "จงถามเขาเถิด เขา
17 เขาจึ ง พู ด กั บคนตาบอดอี ก โตแลว"
ว า "เจ าคิ ดอย างไรเรื่ องคนนั้ น 24 คนเหล านั้ นจึ งเรี ยกคนที่ แต
ในเมื่ อเขาได ทํ า ให ต าของเจ า ก อนตาบอดนั้ นมาอี ก และบอก
หายบอด" ชายคนนั้ นตอบว า เขาวา "จงสรรเสริญพระเจาเถิด
"ทานเปนศาสดาพยากรณ"
เรารู อยู ว า ชายคนนั้ นเป นคน
18 แต พวกยิ วไม เชื่ อเรื่ องเกี่ ยว บาป"
กับชายคนนั้ นวา เขาตาบอดและ 25 เขาตอบวา "ทานนั้ นเปนคน
กลั บมองเห็ น จนกระทั่ งเขาได บาปหรือไมขาพเจาไมทราบ สิ่ ง
เรี ยกบิ ดามารดาของคนที่ ตา เดี ยวที่ ข าพเจ า ทราบก็ คื อว า
กลับมองเห็นไดนั้ นมา
ข าพเจ าเคยตาบอด แต เดี๋ ยวนี้
19 แล วพวกเขาถามเขาทั้ งสอง ขาพเจามองเห็นได"
ว า "ชายคนนี้ เป นบุ ตรชายของ 26 คนเหล านั้ นจึ งถามเขาอี กว า
เจ าหรื อที่ เจ าบอกว าตาบอดมา "เขาทําอะไรกั บเจ าบ าง เขาทํา
แต กําเนิ ด ทําไมเดี๋ ยวนี้ เขาจึ ง อยางไรตาของเจาจึงหายบอด"
มองเห็น"
27 ช า ย ค น นั้ น ต อ บ เ ข า ว า
20 บิ ด ามารดาของชายคนนั้ น "ขาพเจาบอกทานแลว และทาน
ตอบเขาว า "เราทราบว าคนนี้ ไมฟง ทําไมทานจึงอยากฟงอีก
เป นบุตรชายของเรา และทราบ ท า นอยากเป น สาวกของท านผู
วาเขาเกิดมาตาบอด
นั้ นดวยหรือ"
21 แตไมรู วาทําไมเดี๋ ยวนี้ เขาจึ ง 28 เขาทั้ งหลายจึ ง เย ย ชายคน
มองเห็ น หรื อใครทําให ตาของ นั้ นวา "แกเปนศิษยของเขา แต
เขาหายบอด เราก็ไมทราบ จง เราเปนศิษยของโมเสส
ถามเขาเถิ ด เขาโตแล ว เขาจะ 29 เรารู ว า พระเจ าได ตรั สกั บ
เลาเรื่ องของเขาเองได"
โมเสส แต คนนั้ นเราไม รู ว าเขา
22 ที่ บิ ดามารดาของเขาพู ด มาจากไหน"
อย า งนั้ นก็ เพราะกลั วพวกยิ ว 30 ชายคนนั้ นตอบเขาว า "เออ
เพราะพวกยิ วตกลงกั น แล วว า ช า งประหลาดจริ ง ๆที่ พวกท าน
ถ าผู ใดยอมรั บว าผู นั้ นเป นพระ ไมรู วาทานผู นั้ นมาจากไหน แต
คริ สต จะต องไล ผู นั้ นเสี ยจาก ท านผู นั้ นยั งได ทํ า ให ตาของ
ธรรมศาลา
ขาพเจาหายบอด
23 เหตุ ฉะนั้ น บิ ดามารดาของ 31 พวกเรารู ว าพระเจ ามิ ได ฟ ง
(17) ยน 4:19; 6:14 (22) ยน 7:13; 12:42; 16:2; 19:38; กจ 5:13
(24) ยชว 7:19; 1 ซมอ 6:5; อสร 10:11 (29) อพย 19:19-20; 33:11; 34:29
(30) ยน 3:10 (31) โยบ 27:9; 35:12; สดด 18:41; สภษ 1:28; 15:29; 28:9
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คนบาป แตถาผู ใดนมัสการพระ 40 เมื่ อพวกฟาริ สี บางคนที่ อยู
เจ าและกระทํา ตามพระทั ยพระ กั บพระองค ได ยินอย างนั้ น จึ ง
องค พระองคก็ทรงฟงผู นั้ น
กลาวแกพระองควา "เราตาบอด
32 ตั้ งแต เริ่ มมี โลกมาแล ว ไม ดวยหรือ"
เคยมี ใครได ยินว า มี ผู ใดทําให 41 พระเยซู ตรั สกั บเขาว า "ถ า
ตาของคนที่ บอดแต กําเนิ ดมอง พวกท านตาบอด พวกท านก็ จะ
เห็นได
ไมมีความผิดบาป แตบัดนี้ ทาน
33 ถ า ท านผู นั้ นไม ได มาจาก พูดวา `เรามองเห็น' เหตุฉะนั้ น
พระเจาแลว ก็จะทําอะไรไมได"
ความผิ ดบาปของท า นจึ ง ยั ง มี
34 เขาทั้ งหลายตอบคนนั้ นว า อยู "
"แกเกิ ด มาในการบาปทั้ งนั้ น
พระเยซูเปนผู เลี้ ยงที่ ดี
และแกจะมาสอนเราหรือ" แลว
"เราบอกความจริ งแก
เขาจึงไลคนนั้ นเสีย
ท านว า ผู ที่ มิ ได เข าไป
35 พระเยซู ท รงได ยิ น ว าเขาได ในคอกแกะทางประตู แต ป น
ไล คนนั้ นเสียแลว และเมื่ อพระ เข าไปทางอื่ นนั้ นเป น ขโมยและ
องค ท รงพบชายคนนั้ นจึ ง ตรั ส โจร
กั บเขาว า "เจ าเชื่ อในพระบุ ตร 2 แต ผู ที่ เข า ทางประตู ก็ เ ป นผู
ของพระเจาหรือ"
เลี้ ยงแกะ
36 ชายคนนั้ นทูลตอบว า "ท าน 3นายประตูจึงเปดประตูใหผู นั้ น
เจาขา ผู ใดเปนพระบุตรนั้ น ซึ่ ง และแกะย อ มฟ งเสี ยงของท า น
ขาพเจาจะเชื่ อในพระองคได"
ท านเรี ยกชื่ อแกะของท า นและ
37 พระเยซู ตรั สกั บเขาว า "เจ า นําออกไป
ได เห็ นท านแล ว ทั้ งเป นผู นั้ น 4 เมื่ อท านต อนแกะของท าน
เองที่ กําลังพูดอยู กับเจา"
ออกไปแล วก็ เดิ นนําหน า และ
38 เขาจึงทูลวา "พระองคเจาขา แกะก็ ตามท านไป เพราะรู จั ก
ข าพระองค เชื่ อ"
แล วเขาก็ เสียงของทาน
นมัสการพระองค
5 คนแปลกหน า แกะจะไม ต าม
39 พระเยซูตรัสวา "เราเขามาใน เลย แตจะหนีไปจากเขา เพราะ
โลกเพื่ อการพิ พากษา เพื่ อให ไมรู จักเสียงของคนแปลกหนา"
คนทั้ งหลายที่ มองไม เ ห็ นกลั บ 6 คํ า อุ ปมานั้ นพระเยซู ไ ด ต รั ส
มองเห็น และคนที่ มองเห็นกลับ กับเขาทั้ งหลาย แตเขาไม เขาใจ
ตาบอด"
ความหมายของพระดํารั สที่ พระ

10

(33) ยน 3:2; 9:16 (34) สดด 51:5; ยน 9:2 (35) มธ 14:33; 16:16 (37) ยน 4:26
(38) มธ 8:2 (39) มธ 13:13; 15:14; ยน 3:17; 5:22, 27; 12:47 (40) รม 2:19
(41) ยน 15:22, 24 (3) ยน 20:16 (5) 2 คร 11:13-15
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องคตรัสกับเขาเลย
16 แกะอื่ นซึ่ งมิ ได เป นของคอก
7 พระเยซู จึ ง ตรั ส กั บเขาอี ก ว า นี้ เราก็ มี อยู แกะเหล านั้ นเราก็
"เราบอกความจริ ง แก ท านว า ต องพามาด วย และแกะเหล า
เราเปนประตูของแกะทั้ งหลาย
นั้ นจะฟ งเสี ยงของเรา แล วจะ
8 บรรดาผู ที่ มาก อนเรานั้ น รวมเป นฝู งเดี ยว และมี ผู เลี้ ยง
เปนขโมยและโจร แตฝูงแกะก็มิ เพียงผู เดียว
ไดฟงเขา
17 ด วยเหตุ นี้ พระบิ ดาของเรา
9เราเป นประตู ถ าผู ใดเข าไป จึงทรงรักเรา เพราะเราสละชีวิต
ทางเรา ผู นั้ นจะรอด และเขาจะ ของเราเพื่ อจะรั บชี วิตนั้ นคื นมา
เขาออก แลวจะพบอาหาร
อีก
10 ขโมยนั้ นย อ มมาเพื่ อจะลั ก 18 ไมมี ผู ใดชิงชี วิตไปจากเราได
และฆาและทําลายเสีย เราไดมา แต เราสละชี วิตดวยใจสมั ครของ
เพื่ อเขาทั้ งหลายจะไดชี วิต และ เราเอง เรามี สิ ทธิ ที่ จะสละชี วิต
จะไดอยางครบบริบูรณ
นั้ น และมี สิ ทธิ ที่ จะรั บคื นอี ก
11 เราเป นผู เลี้ ยงที่ ดี ผู เลี้ ยง พระบั ญชานี้ เราได รั บมาจาก
ที่ ดี นั้ นยอมสละชีวิตของตนเพื่ อ พระบิดาของเรา"
ฝูงแกะ
19 พระดํารั สนี้ จึ งทําให พวกยิ ว
12 แตผู ที่ รับจางมิไดเปนผู เลี้ ยง แตกแยกกันอีก
แกะ และฝูงแกะไม เป นของเขา 20 พวกเขาหลายคนพูดวา "เขา
เมื่ อเห็นสุนัขป ามา เขาจึงละทิ้ ง มี ผี สิ งและเป นบ า ท านฟ งเขา
ฝู งแกะหนี ไป สุ นั ขป าก็ ชิ งเอา ทําไม"
แกะไปเสี ย และทําให ฝู งแกะ 21 พวกอื่ นก็พูดว า "คําอย างนี้
กระจัดกระจายไป
ไมเปนคําของผู ที่ มีผีสิง ผีจะทํา
13 ผู ที่ รั บจ า งนั้ นหนี เพราะเขา ใหคนตาบอดมองเห็นไดหรือ"
เป นลู กจ างและไม เป นห วงแกะ
พระเยซูทรงเปดเผยวา
เลย
พระองคเปนพระเจา
14 เราเป นผู เลี้ ยงที่ ดี และเรา 22 ขณะนั้ นเป น เทศกาลเลี้ ยง
รู จั กแกะของเรา และแกะของ ฉลองพระวิ หารที่ กรุ งเยรู ซาเล็ ม
เราก็รู จักเรา
และเปนฤดูหนาว
15 เหมื อนพระบิ ดาทรงรู จั กเรา 23 พระเยซู ทรงดํ า เนิ นอยู ใน
เราก็รู จักพระบิดาดวย และชีวิต พระวิหารที่ เฉลียงของซาโลมอน
ของเรา เราสละเพื่ อฝูงแกะ
24 แล วพวกยิ วก็ พากั นมาห อม
(9) ยน 14:6; อฟ 2:18 (11) ปฐก 49:24 (12) ศคย 11:16-17 (14) 2 ทธ 1:12; 2:19
(15) มธ 11:27; ยน 15:13 (16) อสย 56:8 (17) ยน 5:20; ฮบ 2:9 (18) ยน 2:19
(19) ยน 7:43; 9:16 (20) ยน 7:20 (21) อพย 4:11; ยน 9:6-7 (23) กจ 3:11; 5:12
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ล อมพระองค ไว และทูลพระองค ของเรา ทานทั้ งหลายหยิบก อน
ว า "จะทําให เราสงสั ยนานสั ก หิ นจะขว างเราให ตายเพราะการ
เท าใด ถ าท านเป นพระคริ สต ก็ กระทําขอใดเลา"
จงบอกเราใหชัดแจงเถิด"
33 พวกยิ วทู ล ตอบพระองค ว า
25 พระเยซู ตรั สตอบเขาทั้ ง "เราจะขว างท า นมิ ใช เพราะการ
หลายว า "เราได บอกท านทั้ ง กระทําดี แตเพราะการพูดหมิ่ น
หลายแลว และทานไมเชื่ อ การ ประมาท เพราะท านเป นเพี ยง
ซึ่ งเราได กระทําในพระนามพระ มนุษยแตตั้ งตัวเปนพระเจา"
บิ ด าของเราก็ เ ป น พยานให แก 34 พระเยซูตรั สตอบเขาว า "ใน
เรา
พระราชบั ญญั ติ ของท า นมี คํา
26 แต ท านทั้ งหลายไม เชื่ อ เขียนไวมิใชหรือวา `เราไดกลาว
เพราะท านมิ ได เป นแกะของเรา วา ทานทั้ งหลายเปนพระ'
ตามที่ เราไดบอกทานแลว
35 ถ าพระองค ไ ด ทรงเรี ยกผู ที่
27 แกะของเราย อมฟ งเสี ยงของ รั บพระวจนะของพระเจ าว าเป น
เรา และเรารู จั กแกะเหล านั้ น พระ และจะฝาฝนพระคัมภีรไม
และแกะนั้ นตามเรา
ได
28 เราใหชีวิตนิรันดรแกแกะนั้ น 36 ทานทั้ งหลายจะกลาวหาทาน
และแกะนั้ นจะไมพินาศเลย และ ที่ พระบิดาไดทรงตั้ งไว และทรง
จะไม มี ผู ใดแย งชิ งแกะเหล านั้ น ใชเขามาในโลกวา `ทานกลาวคํา
ไปจากมือของเราได
หมิ่ นประมาท' เพราะเราได
29 พระบิ ด าของเราผู ประทาน กล าวว า `เราเป นบุ ตรของพระ
แกะนั้ น ให แก เ ราเป นใหญ ก ว า เจา' อยางนั้ นหรือ
ทุ กสิ่ ง และไม มีผู ใดสามารถชิ ง 37 ถ าเราไม ปฏิ บั ติ พระราชกิ จ
แกะนั้ นไปจากพระหัตถของพระ ของพระบิ ดาของเรา ก็อย าเชื่ อ
บิดาของเราได
ในเราเลย
30 เรากั บพระบิ ด าของเราเป น 38 แต ถ าเราปฏิ บั ติ พระราชกิ จ
อันหนึ่ งอันเดียวกัน"
นั้ น แมวาทานมิไดเชื่ อในเรา ก็
31 พวกยิ วจึ งหยิ บก อ นหิ น ขึ้ น จงเชื่ อเพราะพระราชกิ จนั้ นเถิ ด
มาอีกจะขวางพระองคใหตาย
เพื่ อ ท านจะได รู และเชื่ อ ว าพระ
32 พระเยซู จึ งตรั สกั บเขาว า บิ ดาทรงอยู ในเราและเราอยู ใน
"เราได สําแดงให ท านเห็ นการดี พระบิดา"
หลายประการซึ่ งมาจากพระบิดา 39 พวกเขาจึ งหาโอกาสจั บพระ
(25) มธ 11:4 (26) ยน 8:47 (27) ยน 10:4 (29) ยน 14:28 (30) ยน 17:11, 21-24
(31) ยน 8:59 (33) มธ 9:3; ยน 5:18 (34) สดด 82:6 (35) มธ 5:17-18; รม 13:1
(36) ลก 1:35; ยน 3:17 (37) ยน 10:25; 15:24 (38) ยน 5:36 (39) ยน 7:30, 44
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องค อี กครั้ งหนึ่ ง แต พระองค ตรัสวา "โรคนั้ นจะไมถึงตาย แต
ทรงรอดพนจากมือเขาไปได
เกิดขึ้ นเพื่ อเชิ ดชูพระเกียรติ ของ
พระเยซูเสด็จไปยังสถานที่
พระเจ า เพื่ อพระบุ ตรของพระ
เจ า จะได รั บเกี ยรติ เ พราะโรค
ซึ่ งพระองคทรงรับบัพติศมา
40 พระองค เสด็ จไปฟากแม น้ํา นั้ น"
จอร แดนข างโน นอี ก และไปถึ ง 5พระเยซู ทรงรักมารธาและน อง
สถานที่ ที่ ยอห น ให บั พติ ศ มา สาวของเธอและลาซารัส
เป นครั้ งแรก และพระองค ทรง 6ดั งนั้ นครั้ นพระองค ทรงได ยิน
ว าลาซารั สป วยอยู พระองค ยั ง
พักอยู ที่ นั่ น
41 คนเป น อั นมากพากั นมาหา ทรงพั กอยู ที่ ที่ พระองค ทรงอยู
พระองค และกลาววา "ยอหนมิ นั้ นอีกสองวัน
ได ทําการอั ศจรรย ใดๆเลย แต 7หลั งจากนั้ นพระองคก็ ตรั สกั บ
ทุ กสิ่ งซึ่ งยอห นได กล าวถึ งท าน พวกสาวกว า "ให เราเข าไปใน
แควนยูเดียกันอีกเถิด"
ผู นี้ เปนความจริง"
42 และมี ค นหลายคนที่ นั่ นได 8พวกสาวกทูลพระองควา "พระ
อาจารย เจ าข า เมื่ อเร็ วๆนี้ พวก
เชื่ อในพระองค
ยิ วหาโอกาสเอาหิ นขว างพระ
ลาซารัสไดฟ นขึ้ น
องค ให ตาย แล วพระองค ยังจะ
มาจากความตาย
เสด็
จไปที่ นั่ นอีกหรือ"
มี ชายคนหนึ่ งชื่ อลาซารั ส
กํ า ลั ง ป วยอยู ที่ หมู บ า น 9พระเยซู ตรั สตอบวา "วั นหนึ่ ง
เบธานี ซึ่ งเปนเมืองที่ มารียและ มี สิ บสองชั่ วโมงมิ ใช หรื อ ถ าผู
ใดเดิ นในตอนกลางวั น เขาก็ จะ
มารธาพี่ สาวของเธออยู นั้ น
2(มารี ยผู นี้ คื อหญิ งที่ เอาน้ํามั น ไม สะดุ ด เพราะเขาเห็ นความ
หอมชโลมองค พ ระผู เป น เจ า สวางของโลกนี้
และเอาผมของเธอเช็ ดพระบาท 10 แต ถ าผู ใดเดิ นในตอนกลาง
ของพระองค ลาซารั สน องชาย คื นเขาก็ จะสะดุ ด เพราะไม มี
ความสวางในตัวเขา"
ของเธอกําลังปวยอยู )
3ดั งนั้ นพี่ สาวทั้ ง สองนั้ นจึ งให 11 พระองค ตรั ส ดั ง นั้ นแล วจึ ง
คนไปเฝ าพระองค ทู ลว า "พระ ตรั สกั บเขาว า "ลาซารั สสหาย
องค เจาข า ดูเถิ ด ผู ที่ พระองค ของเราหลั บไปแล ว แต เราไป
เพื่ อจะปลุกเขาใหตื่ น"
ทรงรักนั้ นกําลังปวยอยู "
4 เมื่ อพระเยซู ท รงได ยิ นแล วก็ 12 พวกสาวกของพระองค ทูลว า

11

(40) ยน 1:28 (41) ยน 1:29, 36; 3:28-36; 5:33 (1) ลก 10:38-39
(2) มธ 26:7 (6) ยน 10:40 (8) ยน 8:59; 10:31 (9) อสย 9:2; ลก 13:33; ยน 9:4
(10) ยน 12:35 (11) พบญ 31:16; ดนล 12:2; มธ 9:24; กจ 7:60; 1 คร 15:18, 51
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"พระองค เจ าข า ถ าเขาหลั บอยู ไมตาย
เขาก็จะสบายดี"
22 แต ถึ งแม เดี๋ ยวนี้ ข าพระองค
13 แต พระเยซู ตรั สถึ งความตาย ก็ทราบว า สิ่ งใดๆที่ พระองค จะ
ของลาซารัส แตพวกสาวกคิดวา ทู ลขอจากพระเจ า พระเจ าจะ
พระองค ต รั ส ถึ ง การนอนหลั บ ทรงโปรดประทานแกพระองค"
พักผอน
23 พระเยซูตรัสกับเธอวา "นอง
14 ฉะนั้ นพระเยซู จึ งตรั สกั บเขา ชายของเจาจะฟ นขึ้ นมาอีก"
ตรงๆวา "ลาซารัสตายแลว
24 มารธาทู ลพระองค ว า "ข า
15 เพื่ อเห็ นแก ท านทั้ งหลายเรา พระองคทราบแลววา เขาจะฟ น
จึ งยิ น ดี ที่ เรามิ ไ ด อ ยู ที่ นั่ นเพื่ อ ขึ้ นมาอี ก ในวั นสุ ด ท า ยเมื่ อคน
ท านจะได เชื่ อ แต ให เราไปหา ทั้ งปวงจะฟ นขึ้ นมา"
เขากันเถิด"
25 พระเยซู ตรั สกั บเธอว า "เรา
16 โธมั สที่ เรี ยกว า ดิ ดุ มั ส จึ ง เป น เหตุ ใ ห ค นทั้ งปวงเป น ขึ้ น
พู ดกั บเพื่ อนสาวกว า "ให พวก และมีชีวิต ผู ที่ เชื่ อในเรานั้ น ถึง
เราไปด วยเถิ ด เพื่ อจะได ตาย แม ว าเขาตายแล วก็ ยั ง จะมี ชี วิ ต
ดวยกันกับพระองค"
อีก
17 ครั้ นพระเยซู เ สด็ จมาถึ ง ก็ 26 และผู ใดที่ มี ชี วิ ตและเชื่ อใน
ทรงทราบว า เขาเอาลาซารั สไป เราจะไมตายเลย เจาเชื่ ออยางนี้
ไวในอุโมงคฝงศพสี่ วันแลว
ไหม"
18 หมู บ า นเบธานี อ ยู ใกล ก รุ ง 27 มารธาทู ลพระองค ว า "เชื่ อ
เยรูซาเล็ม หางกันประมาณสาม พระองค เจ าข า ข าพระองคเชื่ อ
กิโลเมตร
ว า พระองค ทรงเป นพระคริ สต
19 พวกยิ วหลายคนได มาหา พระบุตรของพระเจา ที่ จะเสด็จ
มารธาและมารี ย เพื่ อจะปลอบ มาในโลก"
โยนเธอเรื่ องนองชายของเธอ
28 เมื่ อเธอทู ลดั งนี้ แล ว เธอก็
20 ครั้ นมารธารู ข าวว า พระเยซู กลั บไปและเรี ยกมารี ย น องสาว
กําลังเสด็จมา เธอก็ออกไปตอน กระซิบวา "พระอาจารยเสด็จมา
รั บพระองค แต มารี ย นั่ งอยู ใน แลว และทรงเรียกเจา"
เรือน
29 เมื่ อมารี ย ได ยิ นแล ว เธอก็
21 มารธาจึ งทู ลพระเยซู ว า รีบลุกขึ้ นไปเฝาพระองค
"พระองค เจาขา ถ าพระองคอยู 30 ฝ ายพระเยซู ยั ง ไม เ สด็ จเข า
ที่ นี่ น องชายของข าพระองค คง ไปในเมือง แตยังประทับอยู ณ
(16) มธ 10:3; มก 3:18; ลก 6:15; ยน 14:5; 20:26-28; กจ 1:13 (22) ยน 9:31
(24) ลก 14:14; ยน 5:29 (25) ยน 3:16, 36; 5:21; 6:39-40, 44; 1 คร 15:22
(27) มธ 16:16; ลก 2:11; ยน 4:42; 6:14, 69
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ที่ ซึ่ งมารธาพบพระองคนั้ น
ฝ งศพ อุ โมงคฝ งศพนั้ นเป นถ้ํา
31 พวกยิ วที่ อยู กั บมารี ย ใน มีศิลาวางปดปากไว
เรือนและกําลังปลอบโยนเธออยู 39 พระเยซู ตรั สว า "จงเอาศิ ลา
เมื่ อเห็ นมารี ยรี บลุ กขึ้ นและเดิ น ออกเสี ย" มารธาพี่ สาวของผู
ออกไปจึ งตามเธอไปพู ด กั น ว า ตายจึงทูลพระองควา "พระองค
"เธอจะไปรองไหที่ อุโมงค"
เจ าข า ป านนี้ ศพมี กลิ่ นเหม็ น
32 ครั้ นมารียมาถึงที่ ซึ่ งพระเยซู แล ว เพราะว าเขาตายมาสี่ วั น
ประทับอยู และเห็นพระองคแลว แลว"
จึ ง กราบลงที่ พระบาทของพระ 40 พระเยซู ตรั สกั บเธอว า "เรา
องคทู ลวา "พระองคเจาขา ถา บอกเจ าแล วมิ ใช หรื อวา ถ าเจ า
พระองคประทับอยู ที่ นี่ นองชาย เชื่ อ เจาก็จะไดเห็นสงาราศีของ
ของขาพระองคคงไมตาย"
พระเจา"
33 ฉะนั้ นเมื่ อพระเยซู ทอดพระ 41 พวกเขาจึ งเอาศิ ลาออกเสี ย
เนตรเห็ นเธอร องไห และพวก จากที่ ซึ่ งผู ตายวางอยู นั้ น พระ
ยิ วที่ มากั บเธอร องไห ด วย พระ เยซู ทรงแหงนพระพักตรขึ้นตรัส
องคก็ ทรงคร่ําครวญรอนพระทัย วา "ขาแตพระบิดา ขาพระองค
และทรงเปนทุกข
ขอบพระคุ ณพระองคที่ พระองค
34 และตรัสถามวา "พวกเจาเอา ทรงโปรดฟงขาพระองค
ศพเขาไปไว ที่ ไหน" เขาทู ลพระ 42 ข าพระองค ทราบว า พระ
องค ว า "พระองค เจ าข า เชิ ญ องค ทรงฟ งข าพระองค อยู เสมอ
เสด็จมาดูเถิด"
แต ที่ ข าพระองค กล าวอย างนี้ ก็
35 พระเยซูทรงพระกันแสง
เพราะเห็ นแก ประชาชนที่ ยืนอยู
36 พวกยิ วจึ งกล าวว า "ดู เถิ ด ที่ นี่ เพื่ อเขาจะได เชื่ อว าพระ
พระองคทรงรักเขาเพียงไร"
องคทรงใชขาพระองคมา"
37 และบางคนก็พูดวา "ทานผู นี้ 43 เมื่ อพระองค ตรั สดั งนั้ นแล ว
ทําใหคนตาบอดมองเห็น จะทํา จึ งเปล งพระสุ รเสี ยงตรั สว า
ใหคนนี้ ไมตายไมไดหรือ"
"ลาซารัสเอย จงออกมาเถิด"
พระเยซูที่อุโมงคฝงศพ
44 ผู ตายนั้ นก็ ออกมา มี ผ าพั น
ศพพันมือและเท า และที่ หนาก็
บรรดาเพื่ อนของมารีย
มีผาพันอยู ดวย พระเยซูตรัสกับ
ไดกลับใจเสียใหม
38 พระเยซู ท รงคร่ํ า ครวญร อน เขาทั้ งหลายวา "จงแกแลวปลอย
พระทัยอีก จึงเสด็จมาถึงอุโมงค เขาไปเถิด"
(31) ยน 11:19, 33 (32) มก 5:22; 7:25; ยน 11:21; วว 1:17 (35) ลก 19:41
(37) ยน 9:6-7 (38) มธ 27:60, 66; มก 15:46; ลก 24:2; ยน 20:1
(40) ยน 11:4, 23 (42) ยน 12:30; 17:21 (44) ยน 19:40; 20:7
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45 ดั ง นั้ นพวกยิ วหลายคนที่ มา ชนมแทนชนชาตินั้ น
หามารี ย และได เห็ นการกระทํา 52 และมิ ใช แทนชนชาติ นั้ น
ของพระเยซู ก็เชื่ อในพระองค
อย างเดี ยว แต เพื่ อจะรวบรวม
46 แต พวกเขาบางคนไปหาพวก บุตรทั้ งหลายของพระเจาที่ กระฟาริ สี และเล าเหตุ การณ ที่ พระ จั ดกระจายไปนั้ นให เข าเป น
เยซูไดทรงกระทําใหฟง
พวกเดียวกัน
พวกปุโรหิตใหญ
53 ตั้ งแต วั นนั้ นเป นต นมา เขา
ทั้ งหลายจึ งปรึ กษากั นจะฆ าพระ
กับพวกฟาริสีหาโอกาส
องคเสีย
ที่ จะฆาพระเยซูเสีย
47 ฉะนั้ นพวกปุ โรหิ ตใหญ และ 54 เหตุ ฉะนั้ น พระเยซู จึ งไม
พวกฟาริ สี ก็เรี ยกประชุ มสมาชิ ก เสด็จในหมู พวกยิวอยางเปดเผย
สภาแลววา "เราจะทําอยางไรกัน อีก แตไดเสด็จออกจากที่ นั่ นไป
เพราะว าชายผู นี้ ทําการอั ศจรรย ยังถิ่ นที่ อยู ใกลถิ่ นทุรกันดาร ถึง
เมืองหนึ่ งชื่ อเอฟราอิม และทรง
หลายประการ
48 ถ า เราปล อ ยเขาไว อย า งนี้ พั ก อยู ที่ นั่ นกั บพวกสาวกของ
คนทั้ งปวงจะเชื่ อถื อเขา แล ว พระองค
พวกโรมก็ จะมาริ บเอาทั้ งที่ และ 55 ขณะนั้ นใกล จ ะถึ ง เทศกาล
ป สกาของพวกยิ วแล ว และคน
ชนชาติของเราไป"
เป
นอั นมากได ออกจากหั วเมื อง
49 แต คนหนึ่ งในพวกเขาชื่ อ
คายาฟาสเปนมหาปุโรหิตประจํา นั้ นขึ้ นไปยั งกรุ งเยรู ซาเล็ มก อน
การในป นั้ น กล าวแก เขาทั้ ง เทศกาลปสกาเพื่ อจะชําระตัว
หลายว า "ท านทั้ งหลายไม รู 56 เขาทั้ งหลายจึ ง แสวงหาพระ
เยซู และเมื่ อเขาทั้ งหลายยืนอยู
อะไรเสียเลย
50 และไม พิ จารณาด วยว า จะ ในพระวิ หาร เขาก็ พู ดกั นว า
เป น ประโยชน แ ก เ ราทั้ งหลาย "ท า นทั้ งหลายคิ ด เห็ น อย า งไร
ถ าจะใหคนตายเสี ยคนหนึ่ งเพื่ อ พระองค จะไม เ สด็ จ มาในงาน
ประชาชน แทนที่ จะให ค นทั้ ง เทศกาลนี้ หรือ"
57 ฝ ายพวกปุ โรหิ ตใหญ และ
ชาติตองพินาศ"
51 เขามิไดกลาวอยางนั้ นตามใจ พวกฟาริสีไดออกคําสั่ งไววา ถา
ชอบ แต เพราะว าเขาเป นมหา ผู ใดรู ว าพระองค อยู ที่ ไหน ก็
ปุ โรหิ ตประจําการในป นั้ น จึ ง ให มาบอกพวกเขาเพื่ อจะได ไป
พยากรณ ว า พระเยซู จะสิ้ นพระ จับพระองค
(46) ยน 5:15 (47) สดด 2:2; มธ 26:3 (49) มธ 26:3; ลก 3:2 (50) ยน 18:14
(52) สดด 22:27; อสย 49:6 (53) มธ 26:4; ลก 6:11 (54) 2 พศด 13:19; ยน 4:1, 3
(55) กดว 9:10, 13; 31:19-20; 2 พศด 30:17 (56) ยน 7:11 (57) มธ 26:14-16
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ทรงพระกระยาหารเย็น
ไดยักยอกเงินที่ ใสไวในยามนั้ น
7พระเยซูจึงตรัสวา "ชางเขาเถิด
ที่ บานเบธานี
เขาทําอยางนี้ เพื่ อแสดงถึงวันฝ ง
(มธ 26:6-13)
ศพของเรา
(มก 14:3-9)
8 เพราะว า มี ค นจนอยู กั บท า น
(ลก 7:37-38)
แล วก อนป สกาหกวั น เสมอ แต เราจะไม อยู กั บท าน
พระเยซู เสด็ จมาถึ งหมู เสมอไป"
บ านเบธานี ซึ่ งเป นที่ อยู ของ 9 ฝ า ยพวกยิ ว เป น อั น มากรู ว า
ลาซารั สผู ซึ่ งพระองค ได ทรงให พระองคประทั บอยู ที่ นั่ น จึงมา
เฝาพระองค ไมใชเพราะเห็นแก
ฟ นขึ้ นจากตาย
2 ที่ นั่ นเขาจั ด งานเลี้ ยงอาหาร พระเยซู เท านั้ น แต อยากเห็ น
เย็ นแก พระองค มารธาก็ ปรน- ลาซารั สผู ซึ่ งพระองค ได ทรงให
นิ บั ติ อยู และลาซารั สก็ เป นคน ฟ นขึ้ นมาจากตายดวย
หนึ่ งในพวกเขาที่ เอนกายลงรั บ 10 แต พวกปุ โรหิ ตใหญ จึงปรึ กษากันจะฆาลาซารัสเสียดวย
ประทานกับพระองค
3มารี ย จึ งเอาน้ํามั นหอมนาระ- 11 เพราะลาซารั สเป นต นเหตุ ที่
ดาบริ สุ ท ธิ์ หนั ก ประมาณครึ่ ง ทํา ให พวกยิ วหลายคนออกจาก
กิ โลกรั ม ซึ่ งมี ราคาแพงมากมา พวกเขาและไปเชื่ อพระเยซู
การเสด็จเขามาอยางผู มีชัย
ชโลมพระบาทของพระเยซู และ
(มธ 21:4-9; มก 11:7-10)
เอาผมของเธอเช็ ดพระบาทของ
(ลก 19:35-38)
พระองค เรือนก็หอมฟุ งไปดวย
12 วั นรุ งขึ้ นเมื่ อคนเป นอั นมาก
กลิ่ นน้ํามันนั้ น
4แต สาวกคนหนึ่ งของพระองค ที่ มาในเทศกาลเลี้ ยงนั้ นไดยินวา
ชื่ อยู ดาสอิ สคาริ โอท บุ ตรชาย พระเยซู เสด็ จมาถึ งกรุ งเยรู ซาของซีโมน คือคนที่ จะทรยศพระ เล็ม
13 เขาก็ พากั นถื อใบของต น
องค พูดวา
5"เหตุ ไ ฉนจึ งไม ขายน้ํ า มั นนั้ น อิ น ทผลั ม ออกไปต อ นรั บพระ
เป น เงิ น สั ก สามร อ ยเดนาริ อั น องครองวา "โฮซันนา ขอใหพระ
องค ผู เสด็ จมาในพระนามของ
แลวแจกใหแกคนจน"
6เขาพู ดอย างนั้ นมิ ใช เพราะเขา องคพระผู เป นเจ า คือพระมหา
เอาใจใส คนจน แต เพราะเขา กษั ต ริ ย แห ง อิ ส ราเอลทรงพระ
เป นขโมย และได ถือยาม และ เจริญ"

12

(1) มธ 21:17; ยน 11:1, 43 (2) มธ 26:6 (3) พซม 1:12; ลก 10:38 (4) ยน 13:26
(6) ยน 13:29 (8) พบญ 15:11; มธ 26:11; มก 14:7; ยน 17:11 (9) ยน 11:43-44
(10) ลก 16:31 (11) ยน 11:45 (12) มธ 21:4-9; มก 11:7 (13) สดด 118:25-26
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14 และเมื่ อพระเยซู ท รงพบลู ก มาจากหมู บานเบธไซดา ใน
ลาตั วหนึ่ งจึ งทรงลานั้ นเหมื อน แคว นกาลิ ลี และพู ดกั บท านว า
ดังที่ มีคําเขียนไววา
"ทานเจ าขา พวกขาพเจ าใครจะ
15 `ธิดาแหงศิโยนเอย อยากลัว เห็นพระเยซู"
เลย ดูเถิด กษัตริยของเธอทรง 22 ฟลิปจึงไปบอกอันดรูว และ
ลูกลาเสด็จมา'
อั น ดรู ว กั บฟ ลิ ปจึ ง ไปทู ล พระ
16 ทีแรกพวกสาวกของพระองค เยซู
ไม เข าใจในเหตุ การณ เ หล านั้ น
พระเจาตรัสตอบจากฟา
แต เมื่ อพระเยซู ทรงรั บสง าราศี
พระเยซูทรงสั่ งสอน
แลว เขาจึงระลึกไดวา มีคําเชน 23 และพระเยซู ต รั สตอบเขาว า
นั้ นเขียนไวกล าวถึงพระองคและ "ถึ งเวลาแล วที่ บุ ตรมนุ ษย จะได
คนทั้ งหลายได กระทําอย า งนั้ น รับสงาราศี
ถวายพระองค
24 เราบอกความจริ งแก ท านว า
17 เหตุ ฉะนั้ นคนทั้ ง ปวงซึ่ งได ถาเมล็ ดขาวไมไดตกลงไปในดิน
อยู กับพระองค เมื่ อพระองคได และเป อยเน าไป ก็ จะอยู เป น
ทรงเรี ยกลาซารั สให ออกมาจาก เมล็ ดเดี ยว แต ถ าเป อยเน าไป
อุ โมงค ฝ งศพ
และทรงให แลว ก็จะงอกขึ้ นเกิดผลมาก
เขาฟ นขึ้ นมาจากความตาย ก็ 25 ผู ใดที่ รั ก ชี วิ ตของตนก็ ต อง
เปนพยานในสิ่ งเหลานี้
เสียชี วิต และผู ที่ ชังชีวิตของตน
18 เหตุ ที่ ประชาชนพากั นไปหา ในโลกนี้ ก็ จะรั กษาชี วิ ตนั้ นไว
พระองค ก็ เพราะเขาได ยิ นว า นิรันดร
พระองคทรงกระทําการอัศจรรย 26 ถ าผู ใดจะปรนนิ บั ติ เรา ให
นั้ น
ผู นั้ นตามเรามา และเราอยู ที่
19 พวกฟาริสีจึงพูดกันวา "ทาน ไหน ผู ปรนนิ บัติเราจะอยู ที่ นั่ น
เห็ นไหมว า ท านทําอะไรไม ได ดวย ถาผู ใดปรนนิบัติเรา พระ
เลย ดูเถิด โลกตามเขาไปหมด บิ ดาของเราก็ จ ะทรงประทาน
แลว"
เกียรติแกผู นั้ น
พวกกรีกจะใครเห็นพระเยซู
27 บั ดนี้ จิ ตใจของเราเป น ทุ ก ข
20 ในหมู คนทั้ งหลายที่ ขึ้ นไป และเราจะพูดวาอะไร จะวา `ขา
นมั สการในเทศกาลเลี้ ยงนั้ นมี แต พระบิ ดา ขอทรงโปรดช วย
พวกกรีกบาง
ขาพระองค ใหพนเวลานี้ ' อย าง
21 พวกกรีกนั้ นจึ งไปหาฟลิปซึ่ ง นั้ นหรื อ หามิ ได เพราะด วย
(14) มธ 21:7 (15) อสย 40:9; ศคย 9:9 (16) ลก 18:34; ยน 7:39 (18) ยน 12:11
(19) ยน 11:47-48 (20) 1 พกษ 8:41-42 (21) ยน 1:43-44 (23) มธ 26:18, 45
(24) รม 14:9; 1 คร 15:36 (25) มธ 10:39 (26) มธ 16:24 (27) มธ 26:38-39
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ความประสงค นี้ เองเราจึ งมาถึ ง หลายอี กหน อยหนึ่ ง เมื่ อยั งมี
เวลานี้
ความสว า งอยู ก็ จงเดิ น ไปเถิ ด
28 ข าแต พระบิ ดา ขอให พระ เกรงว า ความมื ด จะตามมาทั น
นามของพระองค ได รั บเกี ยรติ " ท าน ผู ที่ เดิ นอยู ในความมื ด
แล วก็มี พระสุรเสียงมาจากฟาวา ยอมไมรู วาตนไปทางไหน
"เราไดใหรับเกียรติแลว และจะ 36 เมื่ อท านทั้ งหลายมี ความ
ใหรับเกียรติอีก"
สว า งก็ จงเชื่ อ ในความสว างนั้ น
29 ฉะนั้ นคนทั้ งหลายที่ ยืนอยู ที่ เพื่ อจะได เป นลู กแห งความ
นั่ นเมื่ อได ยิ นเสี ยงนั้ นก็ พู ด ว า สว าง" เมื่ อพระเยซู ตรั สดั งนั้ น
ฟ าร อง คนอื่ นๆก็ พู ดว า "ทู ต แล วก็ เสด็ จจากไปและซ อนพระ
สวรรคองค หนึ่ งได กล าวกั บพระ องคใหพนจากพวกเขา
องค"
37 ถึ งแม ว าพระองค ได ทรง
30 พระเยซู ตรั สตอบว า "เสี ยง กระทําการอั ศจรรย หลายประนั้ นเกิดขึ้ นเพื่ อทานทั้ งหลาย ไม การที เดี ยวต อหน าเขา เขาทั้ ง
ใชเพื่ อเรา
หลายก็ยังไมเชื่ อในพระองค
31 บั ด นี้ ถึ ง เวลาที่ จะพิ พากษา 38 เพื่ อคํ า ของอิ ส ยาห ศาสดา
โลกนี้ แลว เดี๋ ยวนี้ ผู ครองโลกนี้ พยากรณ จะสําเร็ จซึ่ งว า `พระ
จะถูกโยนทิ้ งออกไปเสีย
องค เจ าข า ใครเล าได เชื่ อสิ่ งที่
32 และเรา ถ าเราถูกยกขึ้ นจาก เขาได ยินจากเราทั้ งหลาย และ
แผนดินโลกแลว เราก็จะชักชวน พระกรขององคพระผู เปนเจาได
คนทั้ งปวงใหมาหาเรา"
ทรงสําแดงแกผู ใด'
33 พระองค ต รั สเช นนั้ นเพื่ อ 39 ฉะนั้ นพวกเขาจึ ง เชื่ อไม ได
สํ า แดงว าพระองค จะสิ้ นพระ เพราะอิสยาหไดกลาวอีกวา
ชนมอยางไร
40 `พระองค ไ ด ท รงป ดตาของ
34 คนทั้ งหลายจึ ง ทู ล พระองค เขาทั้ งหลาย และทําใจของเขา
ว า "พวกเราได ยิ นจากพระราช ใหแข็งกระดางไป เกรงวาเขาจะ
บัญญัติวา พระคริ สตจะอยู เปน เห็ นด วยตาของเขา และเข าใจ
นิตย เหตุ ไฉนท านจึ งวา `บุ ตร ด วยจิ ตใจของเขา และหั นกลั บ
มนุ ษย จะต องถู กยกขึ้ น' บุ ตร มาและเราจะรักษาเขาใหหาย'
มนุษยนั้ นคือผู ใดเลา"
41 อิ ส ยาห ก ล า วดั ง นี้ เมื่ อท า น
35 พระเยซู จึ งตรั สกั บเขาว า ได เห็ นสง าราศีของพระองคและ
"ความสว า งจะอยู กั บท า นทั้ ง ไดกลาวถึงพระองค
(28) มธ 3:17; 17:5; มก 1:11; 9:7 (30) ยน 11:42 (31) 2 คร 4:4 (32) ยน 3:14
(33) ยน 18:32; 21:19 (34) มคา 4:7 (35) ยน 1:9; 7:33; 8:12 (36) ลก 16:8
(37) ยน 11:47 (38) อสย 53:1 (40) อสย 6:9-10; มธ 13:14 (41) อสย 6:1
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42 อย างไรก็ดีแมในพวกขุนนาง เรา
ก็มี หลายคนเชื่ อในพระองคด วย 50 เรารู ว า พระบั ญชาของพระ
แต เขาไม ยอมรั บพระองค อย าง องค นั้ นเป นชี วิ ตนิ รั นดร เหตุ
เป ด เผยเพราะกลั วพวกฟาริ สี ฉะนั้ นสิ่ งที่ เราพู ดนั้ น เราก็ พูด
เกรงว าเขาจะถู กไล ออกจาก ตามที่ พระบิดาทรงบัญชาเรา"
ธรรมศาลา
กอนเทศกาลปสกา
43 เพราะวาเขารั กการสรรเสริ ญ
(มธ 26:7-30)
ของมนุ ษย มากกว าการสรร(มก 14:17-26)
เสริญของพระเจา
(ลก 22:14-39)
44 พระเยซู ทรงประกาศว า "ผู
ก อนถึ งเทศกาลเลี้ ยง
ที่ เชื่ อในเรานั้ น หาไดเชื่ อในเรา
ป สกา เมื่ อพระเยซู ทรง
ไม แต เชื่ อในพระองค ผู ทรงใช ทราบวา ถึ งเวลาแลวที่ พระองค
เรามา
จะทรงจากโลกนี้ ไปหาพระบิ ดา
45 และผู ที่ เห็ น เราก็ เ ห็ น พระ พระองค ทรงรั ก พวกของพระ
องคผู ทรงใชเรามา
องคซึ่ งอยู ในโลกนี้ พระองคทรง
46 เราเข า มาในโลกเป น ความ รักเขาจนถึงที่ สุด
สว าง เพื่ อผู ใดที่ เชื่ อในเราจะมิ
ทรงลางเทาของพวกสาวก
ไดอยู ในความมืด
2 ขณะเมื่ อรั บประทานอาหาร
47 ถ าผู ใดได ยินถ อยคําของเรา เย็นเสร็จแลว พญามารไดดลใจ
และไม เชื่ อ เราก็ ไม พิพากษาผู ยู ดาสอิ สคาริ โอท บุ ตรชายของ
นั้ น เพราะว าเรามิ ได มาเพื่ อจะ ซีโมน ใหทรยศพระองค
พิพากษาโลก แต มาเพื่ อจะช วย 3พระเยซู ทรงทราบว าพระบิ ดา
โลกใหรอด
ได ประทานสิ่ ง ทั้ งปวงให อ ยู ใ น
48 ผู ใ ดที่ ปฏิ เ สธเราและไม รั บ พระหัตถของพระองค และทรง
คําของเรา ผู นั้ นจะมี สิ่ งหนึ่ ง ทราบว าพระองค มาจากพระเจ า
พิ พากษาเขา คื อคําที่ เราได และจะไปหาพระเจา
กลาวแลว นั้ นแหละจะพิพากษา 4พระองคทรงลุ กขึ้ นจากการรั บ
เขาในวันสุดทาย
ประทานอาหารเย็ น ทรงถอด
49 เพราะเรามิ ไ ด ก ล าวตามใจ ฉลองพระองค ออกวางไว และ
เราเอง แต ซึ่ งเรากล าวและพู ด ทรงเอาผ า เช็ ด ตั วคาดเอวพระ
นั้ น พระบิ ดาผู ทรงใช เรามา องคไว
พระองค นั้ นได ทรงบั ญชาให แก 5แลวก็ทรงเทน้ําลงในอาง และ

13

(42) ยน 7:13; 9:22 (43) ยน 5:41 (44) มก 9:37 (45) ยน 14:9 (46) ยน 1:4-5
(47) ยน 3:17; 5:45 (48) พบญ 18:18-19 (49) พบญ 18:18 (50) ยน 5:19; 8:28
(1) มธ 26:2; ยน 12:23 (2) ลก 22:3 (3) ยน 8:42; 16:28 (4) ลก 22:27
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ทรงตั้ งต น เอาน้ํ า ล างเท า ของ ลงอี กตรั สกั บเขาว า "ท านทั้ ง
พวกสาวก และเช็ดดวยผาที่ ทรง หลายเข าใจในสิ่ งที่ เราได กระทํา
คาดเอวไวนั้ น
แกทานหรือ
6 แล วพระองค ท รงมาถึ งซี โมน 13 ท านทั้ งหลายเรี ยกเราว า
เปโตร และเปโตรทูลพระองควา พระอาจารย และองค พระผู เป น
"พระองคเจาขา พระองคจะทรง เจ า ท านเรี ยกถูกแล วเพราะเรา
ลางเทาของขาพระองคหรือ"
เปนเชนนั้ น
7พระเยซู ตรั สตอบเขาว า "สิ่ ง 14 ฉะนั้ นถ าเราผู เป นองค พระ
ที่ เรากระทําในขณะนี้ ท านยั งไม ผู เป น เจ าและพระอาจารย ของ
เขาใจ แตภายหลังทานจะเขาใจ" ท านได ล างเท าของพวกท าน
8เปโตรทู ลพระองค ว า "พระ พวกทานก็ควรจะลางเทาของกัน
องค จะทรงล า งเท า ของข า พระ และกันดวย
องคไมได" พระเยซูตรัสตอบเขา 15 เพราะว า เราได วางแบบแก
วา "ถาเราไมลางทานแลว ทาน ทานแลว เพื่ อใหทานทําเหมือน
จะมีสวนในเราไมได"
ดังที่ เราไดกระทําแกทาน
9 ซี โมนเปโตรทู ลพระองค ว า 16 เราบอกความจริ งแก ท านว า
"พระองคเจาขา มิใชแตเทาของ ทาสจะเป นใหญ กว านายก็ ไม ได
ข าพระองค เท านั้ น แต ขอทรง และทู ต จะเป น ใหญ ก ว า ผู ที่ ใช
โปรดลางทั้ งมือและศีรษะดวย"
เขาไปก็หามิได
10 พระเยซู ตรั สกั บเขาว า "ผู ที่ 17 ถ าท านรู ดั งนี้ แล ว และท าน
อาบน้ํ า แล วไม จํา เป นต อ งชํา ระ ประพฤติตาม ทานก็เปนสุข
กายอี ก
ล างแต เท าเท านั้ น 18 เรามิ ไ ด พู ด ถึ งพวกท านสิ้ น
เพราะสะอาดหมดทั้ งตั ว แล ว ทุ กคน เรารู จั กผู ที่ เราได เลื อก
พวกทานก็สะอาดแลว แตไมใช ไว แล ว แต เพื่ อพระคั มภี ร จะ
ทุกคน"
สําเร็จที่ วา `ผู ที่ รับประทานอา11 เพราะพระองค ทรงทราบว า หารกับเราไดยกสนเทาตอเรา'
ใครจะเป นผู ทรยศพระองค 19 เราบอกท านทั้ งหลายเดี๋ ยวนี้
เหตุ ฉะนั้ นพระองค จึ ง ตรั ส ว า ก อนที่ เรื่ องนี้ จะเกิดขึ้ น เพื่ อว า
"ทานทั้ งหลายไมสะอาดทุกคน"
เมื่ อเรื่ องนี้ เกิดขึ้ นแลวทานจะได
12 เมื่ อพระองค ทรงล างเท าเขา เชื่ อวาเราคือผู นั้ น
ทั้ งหลายแล ว พระองค ก็ ทรง 20 เราบอกความจริ งแก ท านว า
ฉลองพระองค และเอนพระกาย ผู ใดได รั บผู ที่ เราใช ไป ผู นั้ นก็
(6) มธ 3:14 (7) ยน 12:16; 13:19 (8) 1 คร 6:11 (10) ยน 15:3 (11) ยน 6:64
(13) มธ 23:8; 10 (14) ลก 22:27; รม 12:10 (15) 1 ปต 2:21-24 (16) มธ 10:24
(17) ยก 1:25 (18) สดด 41:9; ยน 15:25 (19) ยน 14:29; 16:4 (20) มธ 10:40
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รั บเราด วย และผู ใดได รั บเรา 27 เมื่ อยู ดาสรั บประทานอาหาร
ผู นั้ นได รั บพระองค ผู ทรงใช เรา นั้ นแลว ซาตานก็เขาสิงในใจเขา
มา"
พระเยซู จึ งตรั สกั บเขาว า "ท าน
พระเยซูพยากรณถึง
จะทําอะไรก็จงทําเร็วๆเถิด"
28 ไม มี ผู ใดในพวกนั้ นที่ เอน
การทรยศพระองค
กายลงรับประทานเขาใจวา เหตุ
(มธ 26:20-25)
ใดพระองคจึงตรัสกับเขาเชนนั้ น
(มก 14:17-21)
29 บางคนคิ ดว าเพราะยู ดาสถื อ
(ลก 22:21-22)
21 เมื่ อพระเยซู ตรั สดั งนั้ นแล ว ถุ งเงิ น พระเยซู จึ งตรั สบอกเขา
พระองค ก็ ท รงเป น ทุ ก ข ในพระ วา "จงไปซื้ อสิ่ งที่ เราตองการ
ทัย และตรัสเปนพยานวา "เรา สําหรั บเทศกาลเลี้ ยงนั้ น" หรื อ
บอกความจริ งแก ท านว า คน ตรั สบอกเขาว า เขาควรจะให
ทานแกคนจนบาง
หนึ่ งในพวกทานจะทรยศเรา"
22 เหล า สาวกจึ ง มองหน า กั น 30 ดั งนั้ นเมื่ อยู ดาสรั บประทาน
และสงสั ยว าคนที่ พระองค ตรั ส อาหารชิ้ นนั้ นแล วเขาก็ ออกไป
ทันที ขณะนั้ นเปนเวลากลางคืน
ถึงนั้ นคือผู ใด
23 มี ส าวกคนหนึ่ งที่ พระเยซู 31 เมื่ อเขาออกไปแลว พระเยซู
ทรงรักไดเอนกายอยู ที่ พระทรวง จึงตรัสวา "บัดนี้ บุตรมนุษยก็ได
รั บเกี ยรติแลว และพระเจ าทรง
ของพระเยซู
24 ซี โมนเปโตรจึ ง ทํา ไม ทํา มื อ ไดรับเกียรติเพราะบุตรมนุษย
ให เขาทู ลถามพระองค วา คนที่ 32 ถ าพระเจ าได รั บเกี ยรติ
เพราะพระบุตร พระเจาก็จะทรง
พระองคตรัสถึงนั้ นคือผู ใด
25 ขณะที่ ยั งเอนกายอยู ที่ พระ ประทานให พระบุ ตรมี เกี ยรติ ใน
ทรวงของพระเยซู สาวกคนนั้ นก็ พระองคเอง และพระเจาจะทรง
ทู ลถามพระองค ว า "พระองค ใหมีเกียรติเดี๋ ยวนี้
33 ลู กเล็ กๆเอ ย เรายั งจะอยู
เจาขา คนนั้ นคือใคร"
26 พระเยซูตรัสตอบวา "คนนั้ น กับเจาทั้ งหลายอีกขณะหนึ่ ง เจา
คือผู ที่ เราจะเอาอาหารนี้ จิ้ มแลว จะเสาะหาเรา และดั งที่ เราได
ยื่ นให " และเมื่ อพระองค ทรง พู ดกั บพวกยิ วแล ว บั ดนี้ เราจะ
`ที่ เราไปนั้ น
เอาอาหารนั้ นจิ้ มแล ว ก็ทรงยื่ น พู ดกั บเจ าคื อ
ให แก ยูดาสอิ สคาริ โอทบุ ตรชาย เจาทั้ งหลายไปไมได'
34 เราให บั ญญั ติ ใหม ไว แก เ จ า
ซีโมน
(21) ลก 22:21; ยน 12:27; 1 ยน 2:19 (23) ยน 19:26; 20:2 (26) ยน 6:70-71
(27) ลก 22:3 (29) ยน 12:6 (31) ยน 12:23; 1 ปต 4:11
(32) ยน 12:23 (33) ยน 7:34; 8:21; 12:35; 14:19; 16:16-19 (34) 1 ธส 4:9
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ทั้ งหลายคื อให เจ ารั กซึ่ งกั นและ คฤหาสน หลายแหง ถ าไม มี เรา
กั น เรารั กเจ าทั้ งหลายมาแล ว คงได บอกท านแล ว เราไปจั ด
อยางไร เจาจงรักกันและกันดวย เตรียมที่ ไวสําหรับทานทั้ งหลาย
อยางนั้ น
3 และถ า เราไปจั ด เตรี ยมที่ ไว
35 ถ าเจ าทั้ งหลายรั กกันและกั น สําหรั บท านแล ว เราจะกลั บมา
ดั งนี้ แหละคนทั้ งปวงก็ จะรู ได วา อี กรั บท านไปอยู กั บเรา เพื่ อว า
เจาทั้ งหลายเปนสาวกของเรา"
เราอยู ที่ ไหนท านทั้ งหลายจะอยู
ทรงพยากรณวา
ที่ นั่ นดวย
4 ท า นทราบว า เราจะไปที่ ไหน
เปโตรจะปฏิเสธพระองค
36 ซี โมนเปโตรทู ลพระองค ว า และทานก็รู จักทางนั้ น"
"พระองค เจ าข า พระองค จะ 5โธมัสทูลพระองควา "พระองค
เสด็ จไปที่ ไหน" พระเยซู ตรั ส เจาข า พวกขาพระองคไม ทราบ
ตอบเขาว า "ที่ ซึ่ งเราจะไปนั้ น ว าพระองค จะเสด็ จไปที่ ไหน
ท านจะตามเราไปเดี๋ ยวนี้ ไม ไ ด พวกข าพระองค จะรู จั กทางนั้ น
ไดอยางไร"
แตภายหลังทานจะตามเราไป"
37 เปโตรทู ลพระองค ว า "พระ 6พระเยซูตรัสกับเขาวา "เรา
เป นความจริ ง
องค เจ าข า เหตุ ใดข าพระองค เป นทางนั้ น
จึ งตามพระองค ไปเดี๋ ยวนี้ ไม ได และเป นชี วิ ต ไม มี ผู ใดมาถึ ง
ข าพระองค จะสละชี วิ ตเพื่ อพระ พระบิดาไดนอกจากมาทางเรา
การที่ รู จักพระเยซูก็คือ
องค"
การที่ รู จักพระบิดา
38 พระเยซู ตรั สตอบเขาว า
"ท า นจะสละชี วิ ตของท า นเพื่ อ 7 ถ า ท า นทั้ งหลายรู จั ก เราแล ว
เราหรื อ เราบอกความจริ งแก ท า นก็ จะรู จั ก พระบิ ด าของเรา
ทานวา กอนไกขัน ทานจะปฏิ- ด วย และตั้ งแต นี้ ไปท านก็ รู จั ก
เสธเราสามครั้ ง"
พระองคและไดเห็นพระองค"
พระคริสตทรงตรัสถึง
8ฟลิปทูลพระองควา "พระองค
เจ าขา ขอสําแดงพระบิ ดาให ขา
การเสด็จกลับมา
พระองค
ทั้ งหลายเห็ น และพวก
ของพระองค
"อย าให ใจท านทั้ งหลาย ขาพระองคจะพอใจ"
วิ ตกเลย ท านเชื่ อใน 9พระเยซู ตรั สกั บเขาว า "ฟ ลิ ป
เอ ย เราได อยู กั บท านนานถึ ง
พระเจา จงเชื่ อในเราดวย
2ในพระนิ เวศของพระบิ ดาเรามี เพี ยงนี้ และท านยั งไม รู จั กเรา

14

(35) 1 ยน 2:5 (36) ยน 13:33; 14:2 (37) มธ 26:33-35 (38) มก 14:30
(1) ยน 14:27; 16:22, 24 (2) มธ 25:34; ยน 13:33 (3) ยน 12:26; กจ 1:11
(5) มธ 10:3 (6) ยน 1:14, 17; 8:32 (7) ยน 8:19 (9) ยน 12:45; คส 1:15; ฮบ 1:3
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หนา 2151
ยอหน 14
หรือ ผู ที่ ไดเห็นเราก็ไดเห็นพระ
พระสัญญาแหง
บิ ดา และท านจะพู ดได อย างไร
พระผู ปลอบประโลมใจ
ว า `ขอสําแดงพระบิ ดาให ข า 16 เราจะทู ลขอพระบิ ดา และ
พระองคทั้ งหลายเห็น'
พระองคจะทรงประทานผู ปลอบ
10 ทานไมเชื่ อหรือวา เราอยู ใน ประโลมใจอี กผู หนึ่ งให แก ท าน
พระบิ ดาและพระบิ ดาทรงอยู ใน เพื่ อพระองค จะได อ ยู กั บท า น
เรา คําซึ่ งเรากล าวแก ท านทั้ ง ตลอดไป
หลายนั้ น เรามิ ได กล าวตามใจ 17 คื อ พระวิ ญญาณแห ง ความ
ชอบ แตพระบิดาผู ทรงสถิตอยู จริง ผู ซึ่ งโลกรับไวไมได เพราะ
ในเราได ทรงกระทําพระราชกิ จ แลไม เ ห็ นพระองค และไม รู จั ก
ของพระองค
พระองค แต ท านทั้ งหลายรู จั ก
11 จงเชื่ อเราเถิ ดว า เราอยู ใน พระองค เพราะพระองค ทรง
พระบิ ดาและพระบิ ดาทรงอยู ใน สถิ ต อยู กั บท า นและจะประทั บ
เรา หรื อมิ ฉะนั้ นก็ จงเชื่ อเรา อยู ในทาน
เพราะกิจการเหลานั้ นเถิด
18 เราจะไม ละทิ้ งท านทั้ งหลาย
ผู ที่เชื่ อก็สามารถ
ไว ให เปล าเปลี่ ยว เราจะมาหา
ทํากิจการที่ พระคริสต
ทาน
ไดทรงกระทํามาแลว
19 อี ก หน อยหนึ่ งโลกก็ จ ะไม
12 เราบอกความจริ งแก ท านทั้ ง เห็นเราอีกเลย แตทานทั้ งหลาย
หลายวา ผู ที่ เชื่ อในเราจะกระทํา จะเห็ นเรา เพราะเราเป นอยู
กิ จการซึ่ งเราได กระทํา นั้ นด วย ทานทั้ งหลายจะเปนอยู ดวย
และเขาจะกระทํ า กิ จการที่ ยิ่ ง 20 ในวันนั้ นทานทั้ งหลายจะรู วา
ใหญกวานั้ นอี ก เพราะวาเราจะ เราอยู ในพระบิ ดาของเรา และ
ทานอยู ในเรา และเราอยู ในทาน
ไปถึงพระบิดาของเรา
13 สิ่ งใดที่ ทานทั้ งหลายจะขอใน 21 ผู ใดที่ มี บั ญญั ติ ของเราและ
นามของเรา เราจะกระทําสิ่ งนั้ น รั กษาบั ญญั ติ นั้ น ผู นั้ นแหละ
เพื่ อว าพระบิ ดาจะทรงได รั บ เป นผู ที่ รั กเรา และผู ที่ รั กเรา
นั้ น พระบิ ดาของเราจะทรงรั ก
เกียรติทางพระบุตร
14 ถ า ท า นจะขอสิ่ งใดในนาม เขา และเราจะรั กเขา และจะ
สําแดงตั วของเราเองให ปรากฏ
ของเรา เราจะกระทําสิ่ งนั้ น
15 ถ าท านทั้ งหลายรั กเรา จง แกเขา"
22 ยู ดาส มิ ใช อิ สคาริ โอท ทู ล
รักษาบัญญัติของเรา
(10) ยน 5:19; 10:38 (11) ยน 5:36; 10:38 (12) มธ 21:21 (13) มธ 7:7; มก 11:24
(15) 1 ยน 5:3 (16) ยน 15:26; รม 8:15 (17) 1 คร 2:14; 1 ยน 2:27; 4:6; 5:7
(18) มธ 28:20 (19) ยน 16:16 (20) ยน 10:38; 14:11 (21) 1 ยน 2:5 (22) ลก 6:16
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ยอหน 14, 15
หนา 2152
พระองค ว า "พระองค เจ าข า เราทรงเปนใหญกวาเรา
เหตุ ใดพระองคจึ งจะสําแดงพระ 29 และบั ดนี้ เราได บอกท านทั้ ง
องคแก พวกขาพระองค และไม หลายก อ นที่ เหตุ ก ารณ นั้ นจะ
ทรงสําแดงแกโลก"
เกิ ดขึ้ น เพื่ อว าเมื่ อเหตุ การณ
23 พระเยซูตรัสตอบเขาว า "ถา นั้ นเกิดขึ้ นแลว ทานทั้ งหลายจะ
ผู ใดรักเรา ผู นั้ นจะรักษาคําของ ไดเชื่ อ
เรา และพระบิดาของเราจะทรง 30 แต นี้ ไ ปเราจะไม สนทนากั บ
รักเขา แลวพระบิดากับเราจะมา ทานทั้ งหลายมากนัก เพราะวาผู
หาเขาและจะอยู กับเขา
ครองโลกนี้ จะมาและไม มี สิ ท ธิ
24 ผู ที่ ไม รั กเรา ก็ ไม รั กษาคํา อํานาจอะไรเหนือเรา
ของเรา และคําซึ่ งท านได ยินนี้ 31 แต เ ราได ก ระทํ า ตามที่ พระ
ไมใชคําของเรา แตเปนของพระ บิ ดาได ทรงบั ญชาเรา เพื่ อโลก
บิดาผู ทรงใชเรามา
จะได รู ว าเรารั กพระบิ ดา จงลุ ก
25 เราได กลาวคําเหลานี้ แกทาน ขึ้ น ใหเราทั้ งหลายไปกันเถิด"
ทั้ งหลายเมื่ อเรายังอยู กับทาน
คําอุปมา
26 แต พระองค ผู ปลอบประโลม
เรื่ อง
ใจนั้ นคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผู
เถาองุ นและกิ่ ง
ซึ่ งพระบิ ดาจะทรงใช มาในนาม
"เราเป นเถาองุ นแท
ของเรา พระองคนั้ นจะทรงสอน
และพระบิ ดาของเราทรง
ท านทั้ งหลายทุ กสิ่ ง และจะให เปนผู ดูแลรักษา
ทานระลึกถึ งทุกสิ่ งที่ เราไดกลาว 2 กิ่ งทุ ก กิ่ งในเราที่ ไม อ อกผล
ไวแกทานแลว
พระองคก็ทรงตัดทิ้ งเสีย และกิ่ ง
27 เรามอบสันติสุ ขไวใหแก ทาน ทุ กกิ่ งที่ ออกผล พระองค ก็ทรง
แลว สันติสุขของเราที่ ใหแกทาน ลิดเพื่ อใหออกผลมากขึ้ น
นั้ น เราใหทานไมเหมือนโลกให 3 ท านทั้ งหลายได รั บการชํ า ระ
อย าให ใจของท านวิ ตกและอย า ให สะอาดแล วด วยถ อยคําที่ เรา
กลัวเลย
ไดกลาวแกทาน
28 ท า นได ยิ นเรากล า วแก ท าน 4จงเข าสนิ ทอยู ในเรา และเรา
วา `เราจะจากไปและจะกลั บมา เข าสนิ ทอยู ในท าน กิ่ งจะออก
หาทานอีก' ถาทานรักเรา ทานก็ ผลเองไม ไ ด น อกจากจะติ ด อยู
จะชื่ นชมยินดีที่ เราวา `เราจะไป กั บเถาฉั นใด ท านทั้ งหลายจะ
หาพระบิดา' เพราะพระบิดาของ เกิ ดผลไม ได นอกจากท านจะเข า

15

(23) วว 3:20; 21:3 (24) ยน 5:19 (26) ลก 24:49; ยน 2:22; 12:16
(27) ฟป 4:7 (28) ยน 14:3, 18; ฟป 2:6 (29) ยน 13:19 (30) ยน 12:31; ฮบ 4:15
(31) ยน 10:18 (2) มธ 13:12; 15:13 (3) ยน 13:10; 17:17 (4) คส 1:23

43_joh.pub
page 45

Friday, December 09, 2005 14:01

หนา 2153
ยอหน 15
สนิทอยู ในเราฉันนั้ น
คือใหทานทั้ งหลายรักซึ่ งกันและ
5เราเปนเถาองุ น ทานทั้ งหลาย กัน เหมือนดังที่ เราไดรักทาน
เป นกิ่ ง ผู ที่ เข าสนิ ทอยู ในเรา 13 ไม มีผู ใดมี ความรั กที่ ยิ่งใหญ
และเราเข าสนิทอยู ในเขา ผู นั้ น กว านี้
คื อการที่ ผู หนึ่ งผู ใด
จะเกิดผลมาก เพราะถาแยกจาก จะสละชี วิ ตของตนเพื่ อมิ ตร
เราแลวทานจะทําสิ่ งใดไมไดเลย สหายของตน
6ถ าผู ใดมิ ได เข าสนิ ทอยู ในเรา 14 ถ า ท านทั้ งหลายประพฤติ
ผู นั้ นก็ ต องถู กทิ้ งเสี ยเหมื อนกิ่ ง ตามที่ เราสั่ งท าน ท านก็ จะเป น
แล วก็ เหี่ ยวแหงไป และเขารวบ มิตรสหายของเรา
รวมไวทิ้ งในไฟเผาเสีย
คริสเตียนคือ
7ถ าท านทั้ งหลายเข าสนิ ทอยู ใน
มิตรสหาย
เรา และถอยคําของเราฝงอยู ใน
ของพระคริสต
ทานแลว ทานจะขอสิ่ งใดซึ่ งทาน 15 เราไม เ รี ยกท านทั้ งหลายว า
ปรารถนา ทานก็จะไดสิ่ งนั้ น
ทาสอี ก เพราะทาสไม ทราบว า
8 พระบิ ดาของเราทรงได รั บ นายของเขาทําอะไร แตเราเรียก
เกียรติเพราะเหตุนี้ คือเมื่ อทาน ท านว ามิ ตรสหาย เพราะว าทุ ก
ทั้ งหลายเกิดผลมาก ทานจึงเปน สิ่ งที่ เราได ยิ นจากพระบิ ดาของ
สาวกของเรา
เรา เราไดสําแดงแกทานแลว
9พระบิดาทรงรักเราฉันใด เราก็ 16 ท านทั้ งหลายไม ได เลื อกเรา
รั กท านทั้ งหลายฉั นนั้ น จงยึ ด แต เราไดเลือกทานทั้ งหลายและ
มั่ นอยู ในความรักของเรา
ได แ ต ง ตั้ งท า นทั้ งหลายไว ใ ห
10 ถ าท านทั้ งหลา ยรั ก ษา ทานจะไปเกิดผล และเพื่ อใหผล
บั ญญั ติของเรา ทานก็ จะยึ ดมั่ น ของท านอยู ถาวร เพื่ อว าเมื่ อ
อยู ในความรั กของเรา เหมื อน ท านทู ลขอสิ่ งใดจากพระบิ ดาใน
ดั ง ที่ เรารั ก ษาพระบั ญญั ติ ของ นามของเรา พระองคจะไดประพระบิ ดาเรา และยึ ดมั่ นอยู ใน ทานสิ่ งนั้ นใหแกทาน
ความรักของพระองค
17 สิ่ งเหล านี้ เราสั่ งท านทั้ ง
11 นี้ คื อสิ่ งที่ เราได บอกแก ท าน หลายไววา ทานจงรักซึ่ งกันและ
ทั้ งหลายแลว เพื่ อใหความยินดี กัน
ของเราดํารงอยู ในท าน และให
คริสเตียนที่ ดี
ความยินดีของทานเต็มเป ยม
จะถูกเกลียดชัง.
12 นี่ แหละเป นบั ญญั ติ ของเรา 18 ถ า โลกนี้ เกลี ยดชั ง ท า นทั้ ง
(5) ฮชย 14:8 (6) มธ 3:10 (7) ยน 14:13; 16:23 (8) มธ 5:16 (9) ยน 5:20; 17:26
(10) ยน 14:15 (11) 1 ยน 1:4 (12) รม 12:9; 1 ยน 3:11 (13) 1 ยน 3:16
(14) มธ 12:50; 28:20 (15) ปฐก 18:17 (16) ยน 6:70; 13:18 (18) 1 ยน 3:13

43_joh.pub
page 46

Friday, December 09, 2005 14:01

ยอหน 15, 16
หนา 2154
หลาย ทานทั้ งหลายก็รู วาโลกได พวกเขาจะสําเร็จ ซึ่ งวา `เขาได
เกลียดชังเรากอน
เกลียดชังเราโดยไรเหตุ'
19 ถ าทานทั้ งหลายเป นของโลก
พระวิญญาณบริสุทธิ์
โลกก็ จะรั กท านซึ่ งเป นของโลก
ผู ทรงเปนพยาน
แตเพราะทานไมใชของโลก แต 26 แต เมื่ อพระองค ผู ปลอบ
เราได เลื อ กท านออกจากโลก ประโลมใจที่ เราจะใชมาจากพระ
เหตุฉะนั้ นโลกจึงเกลียดชังทาน
บิดามาหาทานทั้ งหลาย คือพระ
20 จงระลึ กถึ งคํา ที่ เราได กล าว วิญญาณแหงความจริง ผู ทรงมา
แก ท านทั้ งหลายแล วว า `ทาสมิ จากพระบิ ดานั้ นได เสด็ จมาแล ว
ไดเปนใหญกวานายของเขา' ถา พระองคนั้ นจะทรงเป นพยานถึ ง
เขาข มเหงเรา เขาก็ จะข มเหง เรา
ท านทั้ งหลายด วย ถ าเขารั กษา 27 และท า นทั้ งหลายก็ จะเป น
คําของเรา เขาก็ จะรั กษาคําของ พยานด วย เพราะว าท านได อยู
ทานทั้ งหลายดวย
กับเราตั้ งแตแรกแลว"
21 แต ทุ กสิ่ งที่ เ ขาจะกระทําแก
คําสัญญาแหง
พวกท านนั้ นก็ เพราะนามของเรา
การถูกขมเหงของคริสเตียน
เพราะเขาไม รู จั กพระองค ผู ทรง
(มธ 24:9-10)
ใชเรามา
(ลก 21:16-19)
22 ถ า เราไม ไ ด ม าประกาศแก
"เราบอกสิ่ งเหล า นี้ แก
พวกเขา เขาก็คงจะไมมีบาป แต
ท านทั้ งหลาย ก็ เพื่ อไม
บั ด นี้ เขาไม มี ข อแก ตั วในเรื่ อ ง ใหทานสะดุดใจ
บาปของเขา
2เขาจะไลทานเสียจากธรรมศา23 ผู ที่ เกลี ยดชั งเราก็ เกลี ยดชั ง ลา แทจริงวันหนึ่ งคนใดที่ ประพระบิดาของเราดวย
หารชีวิตของทานจะคิดวา เขาทํา
24 ถา ณ ทามกลางพวกเขา เรา การนั้ นเปนการปฏิบัติพระเจา
มิ ไ ด กระทํา สิ่ งซึ่ งไม มี ผู อื่ นได 3 เขาจะกระทํ า ดั ง นั้ นแก ท า น
กระทําเลย พวกเขาก็ จะไม มี เพราะเขาไม รู จั กพระบิ ด าและ
บาป แตเดี๋ ยวนี้ เขาก็ไดเห็นและ ไมรู จักเรา
เกลี ยดชังทั้ งตัวเราและพระบิ ดา 4แต ที่ เราบอกสิ่ งเหลานี้ แกท าน
ของเรา
ก็เพื่ อวาเมื่ อถึงเวลานั้ น ทานจะ
25 แต ก ารนี้ เกิ ด ขึ้ นเพื่ อคํ า ที่ ได ระลึ กว า เราได บอกท านไว
เขี ยนไว ใ นพระราชบั ญญั ติ ของ แลว และเรามิไดบอกเรื่ องนี้ แก

16

(19) 1 ยน 4:5; ยน 17:14 (20) อสค 3:7; ยน 13:16 (21) มธ 10:22 (22) ยน 9:41
(23) 1 ยน 2:23 (24) ยน 3:2; 14:9 (25) สดด 35:19 (26) ลก 24:49; 1 ยน 5:6
(27) ลก 1:2; 24:48 (1) มธ 11:6 (2) ยน 9:22; 13:3; กจ 8:1 (3) ยน 8:19; 15:21
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ยอหน 16
ท านทั้ งหลายแต แรก เพราะว า
พระวิญญาณบริสุทธิ์
เรายังอยู กับทาน
จะทรงนําทางคริสเตียน
5แต บั ดนี้ เรากําลั งจะไปหาพระ 12 เรายั งมีอี กหลายสิ่ งที่ จะบอก
องคผู ทรงใชเรามา และไมมีใคร ทานทั้ งหลาย แตเดี๋ ยวนี้ ทานยัง
ในพวกทานถามเราวา `พระองค รับไวไมได
จะเสด็จไปที่ ไหน'
13 เมื่ อพระองค พระวิ ญญาณ
6แต เพราะเราได บอกเรื่ องนี้ แก แห ง ความจริ ง จะเสด็ จมาแล ว
พวกท าน จิ ตใจของท านจึ งเต็ ม พระองค จะนําท านทั้ งหลายไปสู
ดวยความทุกขโศก
ความจริ งทั้ งมวล เพราะพระ
พระวิญญาณบริสุทธิ์ จะทรง
องค จะไม ตรั สโดยพระองค เ อง
เตือนใหโลกรู สํานึก
แตพระองคจะตรัสสิ่ งที่ พระองค
7อย างไรก็ ตาม เราบอกความ ทรงได ยิน และพระองค จะทรง
จริ งแก ท านทั้ งหลาย คื อการที่ แจงใหทานทั้ งหลายรู ถึงสิ่ งเหลา
เราจากไปนั้ นก็ เ พื่ อประโยชน นั้ นที่ จะเกิดขึ้ น
ของทาน เพราะถาเราไมไป พระ 14 พระองค จะทรงให เราได รั บ
องค ผู ปลอบประโลมใจก็ จะไม เกียรติ เพราะวาพระองคจะทรง
เสด็จมาหาทาน แตถาเราไปแลว เอาสิ่ งที่ เปนของเรามาสําแดงแก
เราก็จะใชพระองคมาหาทาน
ทานทั้ งหลาย
8เมื่ อพระองค นั้ นเสด็ จมาแล ว 15 ทุ ก สิ่ งที่ พระบิ ด าทรงมี นั้ น
พระองค จะทรงกระทําให โลกรู เป นของเรา เหตุ ฉะนั้ นเราจึ ง
สึ กถึ งความผิ ดบาป และถึ ง กลาววา พระวิญญาณทรงเอาสิ่ ง
ความชอบธรรม และถึ งการ ซึ่ งเป นของเรานั้ นมาสําแดงแก
ทานทั้ งหลาย
พิพากษา
9ถึงความผิดบาปนั้ น คือเพราะ
พระเยซูทรงปลอบใจ
เขาไมเชื่ อในเรา
เหลาสาวกเกี่ ยวกับ
10 ถึ งความชอบธรรมนั้ น คื อ
การสิ้ นพระชนมและ
เพราะเราไปหาพระบิ ดาของเรา
การฟ นคืนชีพของพระองค
และท านทั้ ง หลายจะไม เห็ นเรา 16 อี กหน อยท า นทั้ งหลายก็ จะ
อีก
ไม เห็นเรา และตอไปอี กหน อย
11 ถึ งการพิ พากษานั้ น คื อ ทานก็จะเห็นเรา เพราะเราไปถึง
เพราะผู ครองโลกนี้ ถู กพิ พากษา พระบิดา"
แลว
17 สาวกบางคนของพระองค จึ ง
(5) ยน 7:33; 13:33 (6) มธ 17:23; ยน 16:20 (7) กจ 2:33 (8) กจ 1:8; 2:1-4
(9) กจ 2:22 (10) ยน 5:32; กจ 2:32 (11) ลก 10:18; กจ 26:18 (12) มก 4:33
(13) ยน 14:17, 26 (14) ยน 15:26 (15) มธ 11:27; ยน 3:35 (16) ยน 7:33; 12:35
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พูดกันวา "ที่ พระองคตรัสกับเรา มี ความทุ กข โศก แต เราจะเห็ น
วา `อี กหนอยทานทั้ งหลายก็จะ ท านอี ก และใจท านจะชื่ นชม
ไม เห็นเรา และตอไปอี กหน อย ยินดี และไมมี ผู ใดชวงชิงความ
ทานก็จะเห็ นเรา' และ `เพราะ ชื่ นชมยินดีไปจากทานได
เราไปถึงพระบิดา' เหลานี้ หมาย 23 ในวันนั้ นท านจะไม ถามอะไร
ความวาอะไร"
เราอีก เราบอกความจริงแกทาน
18 เขาจึ งพู ดกั นว า "นั้ นหมาย ทั้ งหลายว า ถ าท านจะขอสิ่ งใด
ความว าอะไรที่ พระองค ตรั ส ว า จากพระบิ ดาในนามของเรา
`อีกหนอย' เราไมทราบวา สิ่ งที่ พระองค จะทรงประทานสิ่ ง นั้ น
พระองค ตรั ส นั้ น หมายความว า ใหแกทาน
อะไร"
24 แม จนบั ดนี้ ท านยั งไม ได ขอ
19 พระเยซู ทรงทราบว า เขา สิ่ งใดในนามของเรา จงขอเถิ ด
อยากทู ลถามพระองค จึ งตรั ส แลวจะได เพื่ อความชื่ นชมยินดี
กับเขาวา "ทานทั้ งหลายถามกัน ของทานจะมีเต็มเป ยม
อยู หรื อว า เราหมายความว า 25 เราพู ดเรื่ องนี้ กั บท านเป นคํา
อะไรที่ พู ดว า `อี กหน อยท านก็ อุ ปมา แต วั นหนึ่ งเราจะไม พู ด
จะไม เห็ นเรา และต อไปอี ก กั บท านเป นคําอุ ปมาอี ก แต จะ
หนอยทานก็จะเห็นเรา'
บอกท านถึ งเรื่ องพระบิ ดาอย าง
20 เราบอกความจริ งแก ท านทั้ ง แจมแจง
หลายวา ทานจะร องไหและคร่ํา 26 ในวั นนั้ นพวกท า นจะทู ล ขอ
ครวญ แตโลกจะชื่ นชมยินดีและ ในนามของเรา และเราจะไม
ท านทั้ งหลายจะทุ กข โศก แต บอกทานวา เราจะออนวอนพระ
ความทุ กข โศกของท า นจะกลั บ บิดาเพื่ อทาน
กลายเปนความชื่ นชมยินดี
27 เพราะว า พระบิ ด าเองก็ ทรง
21 เมื่ อผู หญิ งกํ า ลั งจะคลอด รั กท านทั้ งหลาย เพราะท านรั ก
บุ ตร นางก็ มี ความทุ กข เพราะ เราและเชื่ อวาเรามาจากพระเจา
ถึ งกําหนดแล ว แต เมื่ อคลอด 28 เรามาจากพระบิ ด าและได
บุตรแลว นางก็ไมระลึกถึงความ เขามาในโลกแลว เราจะจากโลก
เจ็ บปวดนั้ นเลย เพราะมี ความ นี้ ไปถึงพระบิดาอีก"
ชื่ นชมยิ นดี ที่ คนหนึ่ ง เกิ ดมาใน 29 เหล า สาวกของพระองค ทู ล
โลก
พระองค ว า "ดู เถิ ด บั ดนี้ พระ
22 ฉันใดก็ดีขณะนี้ ทานทั้ งหลาย องคตรัสอยางแจมแจงแลว มิได
(20) มก 16:10; ลก 24:17, 32 (21) ปฐก 3:16; อสย 13:8; 26:17; 42:14; 1 ธส 5:3
(22) ลก 24:41; ยน 14:1, 27; 20:20; กจ 2:46 (23) มธ 7:7; ยน 14:13; 15:16
(24) ยน 15:11; 17:13 (25) ยน 7:13 (27) ยน 3:13; 14:21 (28) ยน 13:1, 3; 16:5
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ยอหน 16, 17
ตรัสเปนคําอุปมา
ทั้ งสิ้ น เพื่ อให พระบุ ตรประ30 เดี๋ ยวนี้ พวกข าพระองค รู แน ทานชี วิตนิ รั นดร แก คนทั้ งปวงที่
วา พระองคทรงทราบทุกสิ่ งและ พระองค ท รงมอบแก พ ระบุ ต ร
ไม จํา เป น ที่ ผู ใ ดจะทู ลถามพระ นั้ น
องค อี ก ด วยเหตุ นี้ ข าพระองค 3 และนี่ แหละคื อ ชี วิ ต นิ รั น ดร
เชื่ อวา พระองคทรงมาจากพระ คือที่ เขารู จักพระองค ผู ทรงเปน
เจา"
พระเจาเที่ ยงแท องค เดี ยว และ
31 พระเยซู ตรั สตอบเขาว า รู จั ก พระเยซู ค ริ ส ต ที่ พระองค
"เดี๋ ยวนี้ ท า นทั้ งหลายเชื่ อแล ว ทรงใชมา
หรือ
4ข าพระองค ได ถวายเกี ยรติ แด
32 ดูเถิด เวลาจะมา เวลานั้ นก็ พระองค ในโลก ข าพระองค ได
ถึ งแล ว ที่ ท านจะต องกระจั ด กระทํ า พระราชกิ จที่ พระองค
กระจายไปยั ง ที่ ของท า นทุ ก คน ทรงให ข า พระองค ก ระทํ า นั้ น
และจะทิ้ งเราไว แต ผู เดี ยว แต สําเร็จแลว
เราหาได อยู ผู เดี ยวไม เพราะ 5บัดนี้ โอ พระบิดาเจาขา ขอ
พระบิดาทรงสถิตอยู กับเรา
ทรงโปรดให ข า พระองค ไ ด รั บ
33 เราได บ อกเรื่ องนี้ แก ท า น เกี ยรติ ต อ พระพั ก ตร ข องพระ
เพื่ อท านจะได มี สั น ติ สุ ขในเรา องค คือเกียรติซึ่ งขาพระองคได
ในโลกนี้ ท านจะประสบความ มีร วมกั บพระองค กอนที่ โลกนี้ มี
ทุกขยาก แตจงชื่ นใจเถิด เพราะ มา
วาเราไดชนะโลกแลว"
6ข าพระองค ได สําแดงพระนาม
การอธิษฐาน
ของพระองค แก ค นทั้ งหลายที่
พระองค ไ ด ป ระทานให แ ก ข า
อยางมหาปุโรหิตของพระเยซู
พระเยซู ตรั ส ดั งนั้ นแล ว พระองคจากมวลมนุษยโลก คน
พระองค ก็ ทรงแหงน เหล า นั้ นเป น ของพระองค แล ว
พระพั ก ตร ขึ้ นดู ฟ า และตรั สว า และพระองค ได ประทานเขาให
"พระบิดาเจาขา ถึงเวลาแลว ขอ แกขาพระองค และเขาไดรั กษา
ทรงโปรดให พ ระบุ ตรของพระ พระดํารัสของพระองคแลว
องคได รับเกียรติ เพื่ อพระบุ ตร 7บัดนี้ เขาทั้ งหลายรู วา ทุกสิ่ งที่
พระองค ได ประทานแก ข า พระ
จะไดถวายเกียรติแดพระองค
2ดั ง ที่ พระองค ไ ด ทรงโปรดให องคนั้ นมาจากพระองค
พระบุตรมีอํานาจเหนือเนื้ อหนัง 8เพราะว าพระดํารั สที่ พระองค

17

(30) ยน 17:8; 21:17 (32) มธ 26:31 (33) รม 8:37; อฟ 2:14 (1) ยน 12:23
(2) ยน 3:35; 6:37, 39; 17:6 (3) ยรม 9:23-24; ยน 3:34 (4) ยน 4:34; 13:31
(5) ฟบ 2:6 (6) สดด 22:22; อสค 18:4; ยน 6:37 (8) พบญ 18:15, 18; ยน 8:28, 42
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ตรั ส ประทานให แก ข าพระองค ข าพระองค ได ปกป องเขาไว และ
นั้ น ข าพระองค ได ให เขาแล ว ไม มี ผู หนึ่ งผู ใดเสี ยไปนอกจาก
และเขาไดรับไว และเขารู แน วา ลู กของความพิ นาศ เพื่ อพระ
ขาพระองคมาจากพระองค และ คัมภีรจะสําเร็จ
เขาเชื่ อว า พระองค ได ทรงใช 13 และบัดนี้ ขาพระองคกําลั งจะ
ขาพระองคมา
ไปหาพระองค และข าพระองค
9 ข า พระองค อ ธิ ษฐานเพื่ อเขา กล าวถึ งสิ่ งเหล านี้ ในโลก เพื่ อ
ข า พระองค มิ ไ ด อ ธิ ษฐานเพื่ อ เขาจะได รั บ ความชื่ นชมยิ นดี
โลก แตเพื่ อคนเหลานั้ นที่ พระ ของขาพระองคอยางเต็มเป ยม
องค ไ ด ประทานแก ข า พระองค 14 ขาพระองคไดมอบพระดํารัส
เพราะวาเขาเปนของพระองค
ของพระองคใหแกเขาแลว และ
10 ทุ กสิ่ งซึ่ งเป นของขาพระองค โลกนี้ ไดเกลียดชังเขา เพราะเขา
ก็ เป นของพระองค และทุ กสิ่ ง ไม ใ ช ของโลกเหมื อนดั ง ที่ ข า
ซึ่ งเป น ของพระองค ก็ เป น ของ พระองคไมใชของโลก
ข าพระองค และข าพระองค มี 15 ข า พระองค ไ ม ไ ด ขอให พระ
เกียรติในสิ่ งเหลานั้ น
องค เอาเขาออกไปจากโลก แต
11 บั ดนี้ ข าพระองค จะไม อยู ใน ขอปกปองเขาไว ใหพนจากความ
โลกนี้ อี ก แต พวกเขายั งอยู ใน ชั่ วราย
โลกนี้ และข าพระองค กําลั งจะ 16 เขาไม ใช ของโลกเหมื อนดั ง
ไปหาพระองค ขาแตพระบิดาผู ที่ ขาพระองคไมใชของโลก
บริ สุ ทธิ์ ขอพระองค ทรงโปรด 17 ขอทรงโปรดชําระเขาให บริ พิ ทั กษ รั กษาบรรดาผู ที่ พระองค สุ ทธิ์ ด วยความจริ งของพระองค
ได ประทานแก ขาพระองค ไว โดย พระวจนะของพระองค เป น
พระนามของพระองค เพื่ อ ความจริง
เขาจะเป น อั น หนึ่ งอั น เดี ยวกั น 18 พระองค ทรงใช ข าพระองค
เหมื อ นดั ง ข า พระองค กั บ พระ มาในโลกฉันใด ขาพระองคก็ใช
องค
เขาไปในโลกฉันนั้ น
12 เมื่ อข าพระองค ยั งอยู กั บคน 19 ข า พระองค ถวายตั วของข า
เหลานั้ นในโลกนี้ ขาพระองค ก็ พระองคเพราะเห็ นแก เขา เพื่ อ
ได พิ ทั ก ษ รั ก ษาพวกเขาไว โ ดย ให เขารั บการทรงชําระแต งตั้ งไว
พระนามของพระองค ผู ซึ่ งพระ โดยความจริงดวยเชนกัน
องค ไ ด ประทานแก ข า พระองค 20 ขาพระองคมิไดอธิษฐานเพื่ อ
(9) 1 ยน 5:19 (10) ยน 16:15 (11) ยน 10:30; 13:1; 1 ปต 1:5
(12) สดด 41:9; 109:8; ยน 6:70; ฮบ 2:13 (14) ยน 8:23; 15:19 (15) 1 ยน 5:18
(17) สดด 119:9, 142, 151; อฟ 5:26 (18) ยน 4:38; 20:21 (19) ฮบ 10:10
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หนา 2159
ยอหน 17, 18
คนเหลานี้ พวกเดียว แตเพื่ อคน ข าพระองค เพราะพระองค
ทั้ งปวงที่ จะเชื่ อในข า พระองค ทรงรั กข าพระองค ก อนที่ จะทรง
เพราะถอยคําของเขา
สรางโลก
21 เพื่ อเขาทั้ งหลายจะได เ ป น 25 โอ ข าแต พระบิ ดาผู ชอบ
อั นหนึ่ งอั นเดี ยวกั น ดั งที่ พระ ธรรม โลกนี้ ไมรู จักพระองค แต
องค คื อพระบิ ดาทรงสถิ ต ในข า ข าพระองค รู จั กพระองค และ
พระองค และขาพระองคในพระ คนเหล านี้ รู วา พระองค ได ทรง
องค เพื่ อใหเขาเปนอันหนึ่ งอัน ใชขาพระองคมา
เดี ยวกั นกั บพระองค และกั บข า 26 ขาพระองค ไดประกาศให เขา
พระองคดวย เพื่ อโลกจะไดเชื่ อ รู จักพระนามของพระองค และ
วาพระองคทรงใชขาพระองคมา จะประกาศให เขารู อี ก เพื่ อ
22 เกี ยรติ ซึ่ ง พระองค ไ ด ประ- ความรั ก ที่ พระองค ไ ด ท รงรั ก
ทานแก ขาพระองค ข าพระองค ขาพระองคจะดํารงอยู ในเขาและ
ได มอบให แก เขา เพื่ อเขาจะได ขาพระองคจะอยู ในเขา"
เป นอั นหนึ่ งอั นเดี ยวกั น ดั งที่
พระเยซูในสวนเกทเสมนี
พระองค กั บข าพระองค เป นอั น
ทรงถูกทรยศและถูกจับกุม
หนึ่ งอันเดียวกันนั้ น
(มธ 26:47-56; มก 14:43)
23 ข าพระองค อยู ในเขา และ
เมื่ อพระเยซู ต รั สดั ง นี้
พระองค ทรงอยู ในข า พระองค
แล ว พระองค ได เสด็ จ
เพื่ อเขาทั้ งหลายจะได เ ป น อั น ออกไปกั บเหล า สาวกของพระ
หนึ่ ง อั นเดี ยวกั น อย างสมบู รณ องค ขามลําธารขิ ดโรนไปยั งสวน
และเพื่ อโลกจะได รู ว าพระองค แห งหนึ่ ง พระองค เสด็ จเข าไป
ทรงใช ข าพระองค มา และพระ ในสวนนั้ นกับเหลาสาวก
องค ทรงรั กเขาเหมื อนดั งที่ พระ 2ยู ดาสผู ที่ ทรยศพระองค ก็ รู จั ก
องคทรงรักขาพระองค
สวนนั้ นด วย เพราะว าพระเยซู
24 พระบิ ดาเจ าข า ข าพระองค กั บเหล าสาวกของพระองค เ คย
ปรารถนาให ค นเหล านั้ นที่ พระ มาพบกันที่ นั่ นบอยๆ
องค ได ป ระทานให แ ก ข าพระ 3 ยู ด าสจึ ง พาพวกทหารกั บเจ า
องค อ ยู กั บข า พระองค ในที่ ซึ่ ง หน า ที่ ม าจากพวกปุ โรหิ ต ใหญ
ข าพระองค อยู นั้ นด วย เพื่ อเขา และพวกฟาริ สี ถื อโคมถื อไต
จะได เ ห็ น สง าราศี ข องข า พระ และเครื่ องอาวุธไปที่ นั่ น
องค ซึ่ ง พระองค ไ ด ประทานแก 4พระเยซู ทรงทราบทุ กสิ่ งที่ จะ

18

(21) ยน 10:38; 17:11, 23; กท 3:28 (22) 2 คร 3:18; 1 ยน 1:3 (23) คส 3:14
(24) ยน 17:5; 1 ธส 4:17 (25) ยน 3:17; 7:29 (26) ยน 15:9 (1) 2 ซมอ 15:23
(2) ลก 21:37; 22:39 (3) ลก 22:47-53 (4) ยน 6:64; 13:1, 3; 19:28
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ยอหน 18
หนา 2160
เกิดขึ้ นกับพระองค พระองคจึง
ทรงอยู ตอหนาอันนาส
เสด็จออกไปถามเขาวา "ทานทั้ ง
และคายาฟาส
หลายมาหาใคร"
(มธ 26:57-68)
5เขาทูลตอบพระองควา "มาหา
(มก 14:53-65)
เยซูชาวนาซาเร็ ธ" พระเยซู ตรั ส
(ลก 22:66-71)
กั บเขาว า "เราคื อผู นั้ นแหละ" 12 พวกพลทหารกั บนายทหาร
ยู ด าสผู ท รยศพระองค ก็ ยื นอยู และเจ าหน าที่ ของพวกยิ วจึ งจั บ
กับคนเหลานั้ นดวย
พระเยซูมัดไว
6 เมื่ อพระองค ต รั ส กั บเขาทั้ ง 13 แล วพาพระองค ไ ปหาอั น หลายว า "เราคื อผู นั้ นแหละ" นาสกอน เพราะอันนาสเปนพอ
เขาทั้ งหลายได ถอยหลั งและล ม ตาของคายาฟาสผู ซึ่ งเป นมหา
ลงที่ ดิน
ปุโรหิตประจําการในปนั้ น
7พระองค จึ งตรั สถามเขาอี กว า 14 คายาฟาสผู นี้ แหละที่ แนะนํา
"ท านมาหาใคร" เขาทู ลตอบว า พวกยิ วว า ควรให คนหนึ่ งตาย
"มาหาเยซูชาวนาซาเร็ธ"
แทนพลเมืองทั้ งหมด
8พระเยซูตรัสตอบวา "เราบอก
เปโตรปฏิเสธพระเยซู
ท านแล วว าเราคื อผู นั้ น เหตุ
(มธ 26:69-75)
ฉะนั้ นถ า ท า นแสวงหาเราก็ จง
(มก 14:66-72)
ปลอยคนเหลานี้ ไปเถิด"
(ลก 22:54-62)
9ทั้ งนี้ ก็ เพื่ อพระดํารั สจะสําเร็ จ 15 ซี โมนเปโตรได ติ ดตามพระ
ซึ่ งพระเยซู ตรั สไว แล วว า "คน เยซู ไป และสาวกอี กคนหนึ่ งก็
เหล านั้ นซึ่ งพระองค ได ประทาน ติดตามไปดวย สาวกคนนั้ นเปน
แก ข า พระองค ไม ไ ด เ สี ยไปสั ก ที่ รู จั กของมหาปุ โรหิ ต และเขา
คนเดียว"
ไดเข าไปกับพระเยซูถึงคฤหาสน
10 ซี โมนเปโตรมี ดาบ จึ งชั ก ของมหาปุโรหิต
ออกและฟ นผู รั บใช คนหนึ่ งของ 16 แต เปโตรยื นอยู ข างนอกริ ม
มหาปุโรหิต ถูกหูขางขวาขาดไป ประตู สาวกอี กคนหนึ่ งนั้ นที่
ชื่ อของผู รับใชคนนั้ นคือมัลคัส
รู จั กกั นกั บ มหาปุ โรหิ ตจึ งได
11 พระเยซู จึ งตรั สกั บเปโตรว า ออกไปและพู ด กั บหญิ ง ที่ เฝ า
"จงเอาดาบใส ฝ กเสี ย เราจะไม ประตู แลวก็พาเปโตรเขาไป
ดื่ มถวยซึ่ งพระบิดาของเราประ- 17 ผู หญิ งคนที่ เฝ าประตู จึ งถาม
ทานแกเราหรือ"
เปโตรวา "ทานเปนสาวกของคน
(5) สดด 41:9; มธ 21:11 (9) ยน 6:39; 17:12 (10) มธ 26:51
(11) มธ 20:22; 26:39 (13) มธ 26:3, 57; ลก 3:2 (14) ยน 11:50
(15) มก 14:54; ยน 20:2-5 (16) มธ 26:69 (17) มธ 26:34
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หนา 2161
ยอหน 18
นั้ นดวยหรือ" เขาตอบวา "ขาไม ถู กมั ดอยู ไปหาคายาฟาสผู เป น
เปน"
มหาปุโรหิตประจําการ
18 พวกผู รั บใช กั บเจ า หน าที่ ก็ 25 ซี โมนเปโตรกํา ลั ง ยื น ผิ ง ไฟ
ยื น อยู ที่ นั่ นเอาถ า นมาก อไฟ อยู คนเหลานั้ นจึงถามเปโตรวา
เพราะอากาศหนาว แลวก็ยืนผิง "เจ า เป น สาวกของคนนั้ นด วย
ไฟกั น เปโตรก็ ยืนผิ งไฟอยู กั บ หรื อ" เปโตรปฏิ เสธว า "ข าไม
เขาดวย
เปน"
พระเยซูทรงอยู
26 ผู รั บใช คนหนึ่ งของมหา
ปุ โรหิ ตซึ่ งเป นญาติ กั บคนที่
ตอหนามหาปุโรหิต
19 มหาปุ โรหิ ต จึ ง ได ถ ามพระ เปโตรฟ น หู ข าดก็ ก ล า วขึ้ นว า
เยซู ถึ งเหล าสาวกของพระองค "ข าเห็ นเจ ากั บท านผู นั้ นในสวน
ไมใชหรือ"
และคําสอนของพระองค
20 พระเยซู ตรั สตอบท านว า 27 เปโตรปฏิ เ สธอี ก ครั้ งหนึ่ ง
"เราได กล าวให โลกฟ งอย างเป ด และในทันใดนั้ นไกก็ขัน
เขานําพระเยซูไปอยู
เผย เราสั่ งสอนเสมอทั้ งใน
ตอหนาปลาต
ธรรมศาลาและที่ ในพระวิ หารที่
พวกยิวเคยชุมนุมกัน และเราไม
(มธ 27:1-14)
ไดกลาวสิ่ งใดอยางลับๆเลย
(มก 15:1-5)
21 ทานถามเราทําไม จงถามผู ที่
(ลก 23:1-7)
ได ฟ งเราว า เราได พูดอะไรกั บ 28 เขาจึ งได พาพระเยซู ออกไป
เขา ดู เถิ ด เขารู ว าเรากล าว จากคายาฟาสไปยั ง ศาลปรี โทอะไร"
เรียม เปนเวลาเชาตรู พวกเขา
22 เมื่ อพระองค ตรั สดั งนั้ นแล ว เองไม ไ ด เ ข า ไปในศาลปรี โทเจ าหน าที่ คนหนึ่ งซึ่ งยืนอยู ที่ นั่ น เรียม เพื่ อไมใหเปนมลทิน แต
ได ตบพระเยซู ดวยฝามือของเขา จะไดกินปสกาได
แลวพูดวา "เจาตอบมหาปุโรหิต 29 ป ลาตจึ งออกมาหาเขาเหล า
อยางนั้ นหรือ"
นั้ นแลวถามวา "พวกทานมีเรื่ อง
23 พระเยซูตรัสตอบเขาว า "ถา อะไรมาฟองคนนี้ "
เราพู ดผิ ด จงเป นพยานในสิ่ ง 30 เขาตอบทานวา "ถาเขาไมใช
ที่ ผิดนั้ น แตถาเราพูดถูก ทาน ผู ร าย พวกข าพเจ าก็ จะไม มอบ
ตบเราทําไม"
เขาไวกับทาน"
24 อั นนาสจึ งให พาพระเยซู ซึ่ ง 31 ป ลาตจึ งกล าวแก เขาว า
(20) มธ 26:55; มก 14:49; ลก 4:15; ยน 6:59; 7:14, 28; 8:26 (21) มก 12:37
(22) อสย 50:6; ยรม 20:2 (24) มธ 26:57; ลก 3:2 (25) มธ 26:71-75; มก 14:69
(27) มธ 26:74; มก 14:72 (28) มธ 27:2; มก 15:1 (29) มธ 27:11-14; มก 15:2-5
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ยอหน 18, 19
หนา 2162
"พวกทานจงเอาคนนี้ ไปพิ พาก- พูดวาเราเปนกษัตริย เพราะเหตุ
ษาตามกฎหมายของท านเถิ ด " นี้ เราจึ งเกิ ดมาและเข ามาในโลก
พวกยิ วจึ งเรี ยนท านว า "การที่ เพื่ อเราจะเป น พยานถึ ง ความ
พวกข าพเจ าจะประหารชี วิ ตคน จริ ง คนทั้ งปวงซึ่ งอยู ฝ ายความ
ใดคนหนึ่ งนั้ นเป น การผิ ด กฎ จริงยอมฟงเสียงของเรา"
หมาย"
38 ป ลาตทู ลถามพระองค ว า
32 ทั้ งนี้ เพื่ อพระดํารั สของพระ "ความจริงคืออะไร" เมื่ อถามดัง
เยซูจะสําเร็จ ซึ่ งพระองคตรัสวา นั้ นแล วท านก็ ออกไปหาพวกยิ ว
พระองค จะทรงสิ้ นพระชนม อีก และบอกเขาวา "เราไมเห็น
อยางไร
คนนั้ นมีความผิดแมแตนอย
33 ปลาตจึงเขาไปในศาลปรีโทพระเยซูถูกพิพากษาวาผิด
เรี ยมอี ก และเรี ยกพระเยซู มา
บารับบัสไดรับการปลดปลอย
ทู ลถามพระองค ว า "ท านเป น
(มธ 27:15-26)
กษัตริยของพวกยิวหรือ"
(มก 15:6-15)
34 พระเยซู ตรั สตอบท านว า
(ลก 23:18-25)
"ท านถามอยางนั้ นแต ลําพั งท าน 39 แต พวกท านมี ธรรมเนี ยมให
เองหรือ หรื อมีคนอื่ นบอกทาน เราปล อ ยคนหนึ่ งให แก ท า นใน
ถึงเรื่ องของเรา"
เทศกาลปสกา ฉะนั้ นทานจะให
35 ปลาตทูลตอบวา "เราเปนยิว เราปล อยกษั ตริ ย ของพวกยิ วให
หรื อ ชนชาติ ของท านเองและ แกทานหรือ"
พวกปุ โรหิ ตใหญ ได มอบท านไว 40 คนทั้ งหลายจึ งร องขึ้ นอี กว า
กับเรา ทานทําผิดอะไร"
"อย าปล อยคนนี้ แต จงปล อย
36 พระเยซู ตรั สตอบว า "อาณา บารับบัส" บารับบัสนั้ นเปนโจร
จั กรของเรามิ ได เ ป นของโลกนี้
พระเยซูไดรับ
ถ าอาณาจั กรของเรามาจากโลก
การสวมมงกุฎหนาม
นี้ คนของเราก็ จะได ต อสู ไม ให
ขณะนั้ นป ลาตจึ งให เอา
เราตกในเงื้ อมมื อ ของพวกยิ ว
พระเยซูไปโบยตี
แต บั ด นี้ อ าณาจั ก รของเรามิ ไ ด 2และพวกทหารก็ เอาหนามสาน
มาจากโลกนี้ "
เป นมงกุ ฎสวมพระเศี ยรของ
37 ป ล าตจึ งทู ล ถามพระองค ว า พระองค และให พระองค สวม
"ถ าเช นนั้ น ท านเป นกษั ตริ ย เสื้ อสีมวง
หรือ" พระเยซูตรัสตอบวา "ทาน 3แล วทู ลว า "ท านกษั ตริ ย ของ

19

(32) มธ 20:17-19; 26:2; มก 10:33 (33) มธ 27:11 (36) ดนล 2:44; 7:14
(37) อสย 55:4; มธ 5:17; 20:18 (38) อสย 53:9; มธ 27:24 (39) มธ 27:15-26
(40) ลก 23:19; กจ 3:14 (1) มธ 20:19; 27:26; มก 15:15; ลก 18:33 (3) อสย 50:6
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พวกยิว ขอทรงพระเจริญ" และ ไม รู หรื อว าเรามี อํานาจที่ จะตรึ ง
เขาก็ตบพระองคดวยฝามือ
ทานที่ กางเขน และมีอํานาจที่ จะ
ปลาตมอบพระเยซู
ปลอยทานได"
11 พระเยซูตรัสตอบวา "ทานจะ
ใหแกฝูงชน
4ป ลาตจึ งออกไปอี ก และกล าว มี อํานาจเหนื อเราไม ได นอก
แก คนทั้ งหลายว า "ดู เถิ ด เรา จากจะประทานจากเบื้ องบนให
พาคนนี้ ออกมาให ท านทั้ งหลาย แก ท าน เหตุ ฉะนั้ นผู ที่ มอบเรา
เพื่ อให ท านรู ว า เราไม เห็ นว า ไวกั บทานจึ งมีความผิดบาปมาก
กวาทาน"
เขามีความผิดสิ่ งใดเลย"
5 พระเยซู จึ ง เสด็ จออกมาทรง 12 ตั้ ง แต นั้ นไปป ล าตก็ หาโอมงกุ ฎทําด วยหนามและทรงเสื้ อ กาสที่ จะปลอยพระองค แตพวก
สี ม วง และป ลาตกล าวแก เขา ยิวร องอึงวา "ถ าทานปล อยชาย
คนนี้ ทานก็ไมใชมิตรของซีซาร
ทั้ งหลายวา "ดูคนนี้ ซิ"
6 ฉะนั้ นเมื่ อพวกปุ โ รหิ ต ใหญ ผู ใดที่ ตั้ งตั วเปนกษั ตริยก็พูดตอ
และพวกเจ าหน า ที่ ไ ด เ ห็ น พระ สู ซีซาร"
องค เขาทั้ งหลายรองอึงวา "ตรึง 13 เมื่ อปลาตได ยินดังนั้ น ทาน
เขาเสีย ตรึงเขาเสีย" ปลาตกลาว จึ งพาพระเยซู ออกมา แล วนั่ ง
แก เขาว า "พวกท านเอาเขาไป บั ลลั งก พิพากษา ณ ที่ เรี ยกว า
ตรึงเองเถิด เพราะเราไมเห็นวา ลานปู ศิ ลา ภาษาฮี บรู เรี ยกว า
กับบาธา
เขามีความผิดเลย"
ชาวยิวไมยอมรับ
7พวกยิวตอบทานวา "พวกเรามี
พระคริสตเปนกษัตริย
กฎหมาย และตามกฎหมายนั้ น
เขาควรจะตาย เพราะเขาได ตั้ ง 14 วั น นั้ นเป น วั น เตรี ยมป สกา
ตัวเปนพระบุตรของพระเจา"
เวลาประมาณเที่ ยง ทานพูดกับ
8ฉะนั้ นครั้ นป ลาตได ยิ นดั งนั้ น พวกยิววา "ดูเถิด นี่ คือกษัตริย
ทานก็ตกใจกลัวมากขึ้ น
ของทานทั้ งหลาย"
9 ท านเข า ไปในศาลปรี โทเรี ยม 15 แต เขาทั้ งหลายร องอึ งว า
อี กและทู ลพระเยซู วา "ท านมา "เอาเขาไปเสี ย เอาเขาไปเสี ย
จากไหน" แต พระเยซู มิ ได ตรั ส ตรึงเขาเสียที่ กางเขน" ปลาตพูด
ตอบประการใด
กั บเขาว า "ท านจะให เราตรึ ง
10 ป ลาตจึ งทู ลพระองค ว า กษั ตริยของทานทั้ งหลายที่ กาง"ท านจะไม พูดกั บเราหรื อ ท าน เขนหรือ" พวกปุโรหิตใหญตอบ
(4) อสย 53:9; ยน 18:33, 38 (6) กจ 3:13 (7) ลนต 24:16; มธ 26:63-66; ยน 5:18
(9) อสย 53:7; มธ 27:12, 14 (11) ลก 22:53; ยน 3:27 (12) ลก 23:2; ยน 18:33
(13) พบญ 1:17; 1 ซมอ 15:24 (14) มธ 27:62; ยน 19:31, 42 (15) ปฐก 49:10
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ว า "เว นแต ซี ซาร แล ว เราไม มี 23 ครั้ นพวกทหารตรึ งพระเยซู
กษัตริย"
ไว ที่ กางเขนแล ว เขาทั้ งหลายก็
ทรงถูกตรึงบนไมกางเขน
เอาฉลองพระองค แบ งออกเป น
สี่ ส วนให ทหารทุ กคนคนละส วน
(มธ 27:33-54; มก 15:22)
และเอาฉลองพระองค ชั้ นใน
(ลก 23:33-47)
16 แล วป ล าตจึ ง มอบพระองค ดวย ฉลองพระองคชั้ นในนั้ นไม
ให เขาพาไปตรึ งที่ กางเขน และ มีตะเข็บ ทอตั้ งแตบนตลอดลาง
24 เหตุ ฉะนั้ นเขาจึ ง พู ด กั น ว า
เขาพาพระเยซูไป
17 และพระองค ทรงแบกกาง- "เราอย าฉี กแบ งกั นเลย แต ให
เขนของพระองค ไ ปยั ง สถานที่ เราจั บสลากกั นจะได รู วาใครจะ
แหงหนึ่ งซึ่ งเรียกวา สถานที่ กะ- ได " ทั้ งนี้ เพื่ อพระคัมภี รจะสําโหลกศีรษะ ภาษาฮีบรู เรียกวา เร็จที่ วา `เสื้ อผาของขาพระองค
เขาแบ งป นกั น ส วนเสื้ อของข า
กลโกธา
18 ณ ที่ นั้ น เขาตรึงพระองคไว พระองค นั้ น เขาก็ จั บสลากกั น'
ที่ กางเขนกั บคนอี กสองคน คน พวกทหารจึงไดกระทําดังนี้
25 ผู ที่ ยื น อยู ข า งกางเขนของ
ละขางและพระเยซูทรงอยู กลาง
มี มารดาของ
19 ป ลาตให เขี ยนคําประจานติ ด พระเยซู นั้ น
ไว บนกางเขน และคําประจาน พระองค กั บน าสาวของพระองค
นั้ นว า
"เยซู ชาวนาซาเร็ ธ มารี ยภรรยาของเคลโอป ส และ
มารียชาวมักดาลา
กษัตริยของพวกยิว"
20 พวกยิ วเป นอั นมากจึ งได 26 ฉะนั้ นเมื่ อพระเยซู ทอดพระ
อานคําประจานนี้ เพราะที่ ซึ่ งเขา เนตรเห็ น มารดาของพระองค
ตรึ งพระเยซู นั้ นอยู ใ กล กั บกรุ ง และสาวกคนที่ พระองค ทรงรั ก
และคํานั้ นเขียนไวเปนภาษาฮีบรู ยื นอยู ใกล พระองค ตรั สกั บ
มารดาของพระองค ว า "หญิ ง
ภาษากรีก และภาษาลาติน
21 ฉะนั้ นพวกปุ โรหิ ตใหญ ของ เอย จงดูบุตรของทานเถิด"
พวกยิวจึงเรียนปลาตวา "ขออยา 27 แล วพระองค ต รั ส กั บ สาวก
เขี ยนว า `กษั ตริ ย ของพวกยิ ว' คนนั้ นว า "จงดู มารดาของท าน
และตั้ งแตเวลานั้ นมา
แตขอเขียนวา `คนนี้ บอกวา เรา เถิด"
สาวกคนนั้ นก็ รั บนางมาอยู ใน
เปนกษัตริยของพวกยิว'"
22 ป ลาตตอบว า "สิ่ งใดที่ เรา บานของตน
28 หลั งจากนั้ น พระเยซู ทรง
เขียนแลวก็แลวไป"
(16) มธ 27:26, 31; มก 15:15 (17) กดว 15:36 (18) อสย 53:12 (19) มธ 27:37
(23) มธ 27:35; มก 15:24; ลก 23:34 (24) สดด 22:18 (25) มธ 27:55; มก 15:40
(26) ยน 2:4; 13:23; 20:2 (27) ลก 18:28; ยน 1:11; 16:32 (28) สดด 69:21
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ทราบวา ทุกสิ่ งสําเร็จแลว เพื่ อ จริง เพื่ อทานทั้ งหลายจะไดเชื่ อ
พระคั ม ภี ร จะสํ า เร็ จจึ ง ตรั ส ว า 36 เพราะสิ่ งเหล านี้ เกิ ดขึ้ นเพื่ อ
"เรากระหายน้ํา"
ข อพระคั มภี ร จะสํ า เร็ จซึ่ งว า
29 มี ภ าชนะใส น้ํ า องุ นเปรี้ ยว `พระอั ฐิ ของพระองค จะไม หั ก
วางอยู ที่ นั่ น เขาจึ งเอาฟองน้ํา สักซี่ เดียว'
ชุ บ น้ํ า องุ นเปรี้ ยวใส ป ลายไม 37 และมี ข อ พระคั ม ภี ร อี ก ข อ
หุ ส บชู ขึ้ นให ถึ ง พระโอษฐ ของ หนึ่ งว า `เขาทั้ งหลายจะมองดู
พระองค
พระองคผู ซึ่ งเขาเองไดแทง'
30 เมื่ อพระเยซู ทรงรั บน้ํ า องุ น
พระเยซูทรงถูกฝงไว
เปรี้ ยวแล ว พระองค ตรั สว า
ในอุโมงคฝงศพของโยเซฟ
"สําเร็ จแล ว" และทรงก มพระ
(มธ 27:57-60)
เศี ยรลงปล อ ยพระวิ ญญาณจิ ต
(มก 15:43-47)
ออกไป
(ลก 23:50-56)
พระอัฐิของพระองคไมหักเลย 38 หลั ง จากนี้ โยเซฟชาวบ าน
31 เพราะวั นนั้ น เป นวั น เตรี ยม อาริ มาเธี ย ซึ่ งเป นสาวกลั บๆ
พวกยิ วจึ งขอให ปลาตทุ บขาของ ของพระเยซู เ พราะกลั วพวกยิ ว
ผู ที่ ถูกตรึงใหหัก และใหเอาศพ ก็ ได ขอพระศพพระเยซู จาก
ไปเสี ย เพื่ อไม ให ศพค างอยู ที่ ปลาต และปลาตก็ยอมให โยกางเขนในวั นสะบาโต (เพราะ เซฟจึ ง มาอั ญ เชิ ญพระศพพระ
วันสะบาโตนั้ นเปนวันใหญ)
เยซูไป
32 ดั งนั้ นพวกทหารจึ งมาทุ บขา 39 ฝ ายนิ โคเดมั ส ซึ่ งตอนแรก
ของคนที่ หนึ่ ง และขาของอีกคน ไปหาพระเยซู ใ นเวลากลางคื น
หนึ่ งที่ ถูกตรึงอยู กับพระองค
นั้ นก็ มาด วย เขานําเครื่ องหอม
33 แต เมื่ อเขามาถึงพระเยซู และ ผสมคื อมดยอบกั บกฤษณา
เห็ นวาพระองค สิ้ นพระชนมแลว หนั กประมาณสามสิ บกว ากิ โลเขาจึงมิไดทุบขาของพระองค
กรัมมาดวย
34 แต ทหารคนหนึ่ งเอาทวน 40 พวกเขาอั ญเชิ ญพระศพพระ
แทงที่ สี ข างของพระองค และ เยซู และเอาผ าป านกั บเครื่ อง
โลหิตกับน้ําก็ไหลออกมาทันที
หอมพั น พระศพนั้ นตามธรรม
35 คนนั้ นที่ เห็ นก็ เป นพยาน เนียมฝงศพของพวกยิว
และคําพยานของเขาก็เป นความ 41 ในสถานที่ พระองค ถู กตรึ งที่
จริ ง และเขาก็ รู ว าเขาพู ดความ กางเขนนั้ นมี สวนแห งหนึ่ ง ใน
(29) มธ 27:48, 50 (30) ยน 17:4 (31) อพย 12:16; ลนต 23:6-7 (34) 1 ยน 5:6, 8
(35) ยน 20:31; 21:24 (36) อพย 12:46; กดว 9:12 (37) สดด 22:16-17
(38) มธ 27:57-61; มก 15:42-47 (39) สดด 45:8; สภษ 7:17 (40) ลก 24:12
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สวนนั้ นมี อุโมงค ฝงศพใหม ที่ ยัง ผาปานวางอยู
ไมไดฝงศพผู ใดเลย
7 และผ า พั น พระเศี ยรของพระ
42 เพราะวั นนั้ น เป นวั น เตรี ยม องค ไม ได วางอยู กั บผ าอื่ น แต
ของพวกยิ ว และเพราะอุ โมงค พับไวตางหาก
นั้ นอยู ใกล เขาจึ งบรรจุ พระศพ 8 แล ว สาวกคนนั้ นที่ มาถึ ง อุ พระเยซูไวที่ นั่ น
โมงค ก อนก็ เข าไปด วย เขาได
การฟ นคืนพระชนม
เห็นและเชื่ อ
9เพราะว าขณะนั้ นเขายั งไม เข า
ของพระเยซูคริสต
ใจข อพระคั มภี ร ที่ ว า พระองค
(มธ 28:1-10)
จะตองฟ นขึ้ นมาจากความตาย
(มก 16:1-14)
10 แล วสาวกทั้ งสองก็ กลับไปยัง
(ลก 24:1-43)
วั นแรกของสั ปดาห เว- บานของตน
พระเยซูทรงปรากฏพระองค
ลาเช า มื ด มารี ย ชาว
ตอมารียชาวมักดาลา
มักดาลามาถึงอุโมงคฝงศพ เธอ
เห็ นหิ นออกจากปากอุ โมงค อยู 11 แต ฝ า ยมารี ย ยื น ร อ งไห อ ยู
แลว
นอกอุ โมงค ขณะที่ ร องไห อยู
2 เธอจึ งวิ่ งไปหาซี โ มนเปโตร เธอกมลงมองดูที่ อุโมงค
และสาวกอี ก คนหนึ่ ง ที่ พระเยซู 12 และได เ ห็ น ทู ตสวรรค ส อง
ทรงรั กนั้ น และพู ดกั บเขาว า องค สวมเสื้ อขาวนั่ งอยู ณ ที่
"เขาเอาองค พระผู เป น เจ า ออก ซึ่ งเขาวางพระศพพระเยซู องค
ไปจากอุ โมงคแล ว และพวกเรา หนึ่ งอยู เบื้ องพระเศียร และองค
ไม รู ว า เขาเอาพระองค ไ ปไว ที่ หนึ่ งอยู เบื้ องพระบาท
ไหน"
13 ทู ต ทั้ งสองพู ด กั บ มารี ย ว า
3เปโตรจึ งออกไปยั งอุ โมงค กั บ "หญิ งเอ ย ร องไห ทําไม" เธอ
สาวกคนนั้ น
ตอบทู ตทั้ งสองว า "เพราะเขา
4เขาจึ งวิ่ งไปทั้ งสองคน แต เอาองค พระผู เป นเจ าของข าพสาวกคนนั้ นวิ่ งเร็ วกว าเปโตรจึ ง เจ าไปเสี ยแล ว และข าพเจ าไม
มาถึงอุโมงคกอน
ทราบว าเขาเอาพระองค ไปไว ที่
5เขาก มลงมองดู เห็นผาป านวาง ไหน"
อยู แตเขาไมไดเขาไปขางใน
14 เมื่ อมารี ย พู ด อย างนั้ นแล ว
6 ซี โมนเปโตรตามมาถึ งภาย ก็ หั น กลั บมาและเห็ น พระเยซู
หลั ง แล วเข าไปในอุ โมงค เห็ น ประทั บยื นอยู แต ไม ทราบว า

20

(42) อสย 53:9; ยน 19:14 (1) มธ 27:60, 66 (2) ยน 13:23; 19:26 (3) ลก 24:12
(5) ยน 19:40 (7) ยน 11:44 (8) ยน 21:23-24 (9) สดด 16:10; กจ 2:25, 31
(11) มก 16:5 (14) มธ 28:9; มก 16:9; ลก 24:16, 31; ยน 21:4
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หนา 2167
ยอหน 20
เปนองคพระเยซู
ทับยืนอยู ทามกลางเขา และตรัส
15 พระเยซู ตรั สถามเธอว า กั บเขาว า "สั นติ สุ ขจงดํารงอยู
"หญิงเอย รองไหทําไม เจาตาม กับทานทั้ งหลายเถิด"
หาผู ใด" มารียสําคัญวาพระองค 20 ครั้ นพระองค ต รั ส อย า งนั้ น
เป นคนทําสวนจึ งตอบพระองค แล ว พระองค ทรงให เขาดู พระ
ว า "นายเจ าข า ถ าท านได เอา หัตถและสีขางของพระองค เมื่ อ
พระองคไป ขอบอกใหดิฉันรู วา พวกสาวกเห็นองค พระผู เปนเจา
เอาพระองค ไปไว ที่ ไหน และ แลว เขาก็มีความยินดี
ดิฉันจะรับพระองคไป"
21 พระเยซู จึ งตรั สกั บเขาอี กว า
16 พระเยซู ตรั สกั บเธอว า "สั นติ สุ ขจงดํารงอยู กั บท านทั้ ง
"มารี ยเอย" มารี ยจึงหันมาและ หลายเถิ ด พระบิ ดาของเราทรง
ทู ลพระองค วา "รั บโบนี " ซึ่ ง ใช เรามาฉั นใด เราก็ ใช ท านทั้ ง
แปลวา อาจารย
หลายไปฉันนั้ น"
17 พระเยซูตรัสกับเธอวา "อยา 22 ครั้ นพระองคตรัสดังนั้ นแล ว
แตะต องเรา เพราะเรายั งมิ ได จึ งทรงระบายลมหายใจออก
ขึ้ นไปหาพระบิดาของเรา แตจง เหนื อเขา และตรั สกั บเขาว า
ไปหาพวกพี่ น องของเรา และ "ท า นทั้ งหลายจงรั บพระวิ ญบอกเขาว า เราจะขึ้ นไปหาพระ ญาณบริสุทธิ์ เถิด
บิ ด าของเราและพระบิ ด าของ 23 ถ า ท า นจะยกความผิ ด บาป
ทานทั้ งหลาย และไปหาพระเจา ของผู ใด ความผิ ดบาปนั้ นก็ จะ
ของเราและพระเจ าของท านทั้ ง ถู กยกเสี ย
และถ าท านจะ
หลาย"
ให ความผิ ด บาปติ ดอยู กั บผู ใด
18 มารี ย มั กดาลาจึ งไปบอก ความผิ ด บาปก็ จ ะติ ด อยู กั บผู
พวกสาวกว า เธอได เห็ นองค นั้ น"
พระผู เปนเจาแลว และพระองค
พระเยซูทรงปรากฏพระองค
ไดตรัสคําเหลานั้ นกับเธอ
อีกครั้ งหนึ่ งและ
พระเยซูทรงปรากฏพระองค
โธมัสยอมเชื่ อ
ตอเหลาสาวกเวนแตโธมัส
24 แตฝายโธมัสที่ เขาเรียกกันวา
19 ค่ํา วั นนั้ นซึ่ งเป นวั นแรกของ ดิ ดุ มั ส ซึ่ งเป นสาวกคนหนึ่ งใน
สัปดาห เมื่ อสาวกปดประตูหอง สิบสองคนนั้ น ไมไดอยู กับพวก
ที่ พวกเขาอยู แลวเพราะกลัวพวก เขาเมื่ อพระเยซูเสด็จมา
ยิว พระเยซูไดเสด็จเขามาประ- 25 สาวกอื่ นๆจึ ง บอกโธมั ส ว า
(16) ยน 10:3 (17) สดด 22:22; มธ 18:10; ลก 24:5; ยน 16:28; 17:11; กจ 1:9
(18) มธ 28:10; ลก 24:10 (19) มก 16:14; ลก 24:36 (20) ยน 16:20, 22; กจ 1:3
(21) มธ 28:18-20; ยน 17:18-19 (23) มธ 16:19; 18:18 (24) ยน 11:16
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ยอหน 20, 21
หนา 2168
"เราได เห็ น องค พระผู เป น เจ า สําคั ญอื่ นๆอี กหลายประการต อ
แลว" แตโธมัสตอบเขาเหลานั้ น หนาเหลาสาวกของพระองค ซึ่ ง
วา "ถาขาไมเห็นรอยตะปูที่ พระ ไมไดจดไวในหนังสือมวนนี้
หัตถของพระองค และไมไดเอา 31 แต การที่ ได จดเหตุ การณ
นิ้ วของข าแยงเข าไปที่ รอยตะปู เหล านี้ ไว ก็ เพื่ อท านทั้ งหลายจะ
นั้ น และไมไดเอามือของขาแยง ได เชื่ อว า พระเยซู ทรงเป นพระ
เข าไปที่ สี ข างของพระองค แล ว คริสตพระบุตรของพระเจา และ
ขาจะไมเชื่ อเลย"
เมื่ อมี ความเชื่ อแลว ท านก็จะมี
26 ครั้ นล วงไปแปดวั นแล ว ชีวิตโดยพระนามของพระองค
เหล าสาวกของพระองค อยู ด วย
พระเยซูทรงปรากฏพระองค
กันขางในอีก และโธมัสก็อยู กับ
ตอเหลาสาวก
พวกเขาดวย ประตูปดแลว พระ
ในแควนกาลิลี
เยซู เสด็ จเข า มาและประทั บยื น
ภายหลั งเหตุ การณ เหล า
อยู ท ามกลางเขาและตรั สว า
นี้ พระเยซู ได ทรงสําแดง
"สั นติ สุ ขจงดํารงอยู กั บท านทั้ ง พระองค แก เ หล า สาวกอี ก ครั้ ง
หลายเถิด"
หนึ่ งที่ ทะเลทิ เบเรี ยส และพระ
27 แล วพระองคตรัสกั บโธมั สวา องคทรงสําแดงพระองคอยางนี้
"จงยื่ นนิ้ วมาที่ นี่ และดู มื อของ 2คือ ซีโมนเปโตร โธมัสที่ เรียก
เรา จงยื่ นมื อออกคลําที่ สี ข าง วา ดิดุมัส และนาธานาเอลชาว
ของเรา อย าขาดความเชื่ อเลย บานคานาแควนกาลิลี และบุตร
แตจงเชื่ อเถิด"
ชายทั้ งสองของเศเบดี และสาวก
28 โธมั สทู ลตอบพระองค ว า ของพระองค อี กสองคนกําลั งอยู
"องค พระผู เป น เจ า ของข า พระ ดวยกัน
องค และพระเจ าของข าพระ
การตกปลาที่ ลมเหลว
องค"
3ซีโมนเปโตรบอกเขาวา "ขาจะ
29 พระเยซูตรัสกับเขาวา "โธมัส ไปจั บปลา" เขาทั้ งหลายจึ งพู ด
เอ ย เพราะท านได เห็ นเราท าน กั บท านว า "เราจะไปกั บท าน
จึ งเชื่ อ ผู ที่ ไม เห็ นเราแต เชื่ อก็ ด วย" เขาก็ ออกไปลงเรื อทั นที
เปนสุข"
แตคืนนั้ นเขาจับปลาไมไดเลย
ความมุ งหมายของ
4แต ครั้ นรุ งเช าพระเยซู ประทั บ
ขาวประเสริฐของยอหน
ยืนอยู ที่ ฝ ง แตเหลาสาวกไมรู วา
30 พระเยซู ได ทรงกระทําหมาย เปนพระเยซู

21

(27) มก 16:14; 1 ยน 1:1 (29) 2 คร 5:7; 1 ปต 1:8 (30) ยน 21:25
(31) ลก 1:4; 2:11; ยน 3:15-16; 5:24; 19:35; 1 ปต 1:8-9; 1 ยน 5:1, 13
(1) ยน 6:1 (2) มธ 4:21; มก 1:19; ลก 5:10; ยน 1:45-51 (4) ลก 24:16; ยน 20:14
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หนา 2169
ยอหน 21
พระเยซูทรงปรากฏพระองค
พระเยซูทรงเลี้ ยงเหลาสาวก
และตรัสสั่ งเหลาสาวก
12 พระเยซู ตรั สกั บเขาทั้ งหลาย
ว า "เชิ ญมารั บประทานอาหาร
อวนเต็มไปดวยปลา
5พระเยซูจึงตรัสถามเขาวา "ลูก กั นเถิ ด" และในพวกสาวกไม มี
เอย มีอาหารบางหรือเปลา" เขา ใครกล าถามพระองค ว า "ท าน
คื อผู ใด" เพราะเขารู อยู วาเป น
ทูลตอบพระองควา "ไมมี"
6พระองค ตรั ส กั บเขาทั้ ง หลาย องคพระผู เปนเจา
ว า "จงทอดอวนลงทางด านขวา 13 พระเยซู ทรงเข ามาหยิ บขนม
เรือเถิด แลวจะไดปลาบาง" เขา ป งแจกให เขาและทรงหยิ บปลา
จึ งทอดอวนลงและได ปลาเป น แจกดวย
14 นี่ เป นครั้ งที่ สามที่ พระเยซู
อันมากจนลากอวนขึ้ นไมได
7 สาวกคนที่ พระเยซู ทรงรั ก จึ ง ทรงสํ า แดงพระองค แก พวก
บอกเปโตรว า "เป นองค พระผู สาวกของพระองค หลั งจากที่
เปนเจา" เมื่ อซีโมนเปโตรไดยิน พระองคทรงคืนพระชนม
"ซีโมน...ทานรักเราหรือ"
ว าเป นองค พระผู เป นเจ า เขาก็
หยิ บเสื้ อคลุ มชาวประมงของเขา 15 เมื่ อรั บประทานอาหารเสร็ จ
มาสวมรัดไว (เพราะเขาเปลือย แลวพระเยซู ตรัสกั บซีโมนเปโตร
เปลาอยู ) แลวก็กระโดดลงทะเล ว า "ซี โมนบุ ตรชายโยนาห เอ ย
8แต สาวกอื่ นๆนั้ นนั่ งเรื อเล็ กๆ ท า นรั กเรามากกว าพวกเหล า นี้
มา ลากอวนที่ ติดปลาเต็มนั้ นมา หรื อ" เขาทู ลตอบพระองค ว า
ด วย (เพราะเขาอยู ไม ห างจาก "ถู กแล ว พระองค เจ าข า พระ
ฝ งนั ก ไกลประมาณหนึ่ งร อย องคทรงทราบวา ขาพระองครัก
พระองค" พระองคตรัสสั่ งเขาวา
เมตรเทานั้ น)
9เมื่ อเขาขึ้ นมาบนฝ ง เขาก็เห็น "จงเลี้ ยงลูกแกะของเราเถิด"
ถานติดไฟอยู และมีปลาวางอยู 16 พระองค ต รั ส กั บเขาครั้ งที่
สองอี กว า "ซี โมนบุ ตรชายโยขางบนและมีขนมปง
10 พระเยซู ตรั สกั บเขาทั้ งหลาย นาห เอ ย ท านรั กเราหรื อ" เขา
วา "เอาปลาที่ ไดเมื่ อกี้ นี้ มาบาง" ทู ลตอบพระองค ว า "ถู กแล ว
11 ซี โมนเปโตรจึ ง ไปลากอวน พระองค เจ าข า พระองค ทรง
ขึ้ นฝ ง อวนติดปลาใหญเต็ม มี ทราบว าข าพระองค รั กพระองค "
หนึ่ งร อยห าสิ บสามตั ว และถึ ง พระองคตรัสกับเขาวา "จงเลี้ ยง
แกะของเราเถิด"
มากอยางนั้ นอวนก็ไมขาด
(5) ลก 24:41 (6) ลก 5:4, 6-7 (7) ยน 13:23; 20:2 (12) กจ 10:41
(14) ยน 20:19, 26 (15) กจ 20:28; 1 ทธ 4:6; 1 ปต 5:2
(16) สดด 79:13; มธ 2:6; 10:16; 15:24; 25:33; 26:31; กจ 20:28; ฮบ 13:20
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ยอหน 21
หนา 2170
17 พระองค ต รั ส กั บเขาครั้ งที่ สาวกที่ เอนตัวลงที่ พระทรวงของ
สามว า "ซี โมนบุ ตรชายโยนาห พระองค เมื่ อรั บประทานอาหาร
เอ ย ท านรั กเราหรื อ" เปโตร เย็นอยู นั้ น และทูลถามวา "พระ
ก็เป นทุกข ใจที่ พระองคตรั สถาม องคเจาขา ผู ที่ จะทรยศพระองค
เขาครั้ งที่ สามว า
"ท านรั ก คือใคร"
เราหรือ" และเขาทูลพระองควา 21 เมื่ อ เปโตรเห็ นสาวกคนนั้ น
"พระองค เจ าข า พระองค ทรง จึงทูลถามพระเยซูวา "พระองค
ทราบทุกสิ่ ง พระองคทรงทราบ เจาขา คนนี้ จะเปนอยางไร"
วา ขาพระองครักพระองค" พระ 22 พระเยซู ตรั สกั บเขาว า "ถ า
เยซูตรั สกั บเขาว า "จงเลี้ ยงแกะ เราอยากจะให เขาอยู จนเรามา
ของเราเถิด
นั้ น จะเป นเรื่ องอะไรของท าน
สาวกจะตอง
เลา ทานจงตามเรามาเถิด"
23 เหตุ ฉะนั้ นคําที่ ว า สาวกคน
ยอมตามพระเยซูไป
นั
้ นจะไมตาย จึงลือไปทามกลาง
18 เราบอกความจริ งแก ท านว า
เมื่ อท านยั งหนุ มท านคาด พวกพี่ นอง แตพระเยซูมิไดตรัส
เอวเอง และเดินไปไหนๆตามที่ แก เขาว า "สาวกคนนั้ นจะไม
ท านปรารถนา แต เมื่ อท านแก ตาย" แตตรัสวา "ถาเราอยากจะ
แล วท า นจะเหยี ยดมื อ ของท าน ให เขาอยู จนเรามานั้ น จะเป น
ออก และคนอื่ นจะคาดเอว เรื่ องอะไรของทานเลา"
ท า นและพาท า นไปที่ ที่ ท า นไม 24 สาวกคนนี้ แหละ ที่ เป น
พยานถึ ง เหตุ ก ารณ เ หล านี้ และ
ปรารถนาจะไป"
19 ที่ พระองค ตรั สอย างนั้ นเพื่ อ เป นผู ที่ เขี ยนสิ่ งเหล านี้ ไว และ
แสดงว า เปโตรจะถวายเกี ยรติ เราทราบว าคําพยานของเขาเป น
แด พระเจ าด วยความตายอย าง ความจริง
ไร ครั้ นพระองค ตรั สอย างนั้ น 25 มี อี ก หลายสิ่ งที่ พระเยซู ไ ด
แล วจึ งสั่ งเปโตรว า "จงตามเรา ทรงกระทํา ถ าจะเขี ยนไว ให
หมดทุกสิ่ ง ขาพเจาคาดวา แม
มาเถิด"
20 เปโตรเหลี ยวหลั งเห็ นสาวก หมดทั้ งโลกก็ น าจะไม พอไว
คนที่ พระเยซูทรงรักตามมา คือ หนังสือที่ จะเขียนนั้ น เอเมน

(17) ยน 2:24-25; 16:30 (18) ยน 13:36; กจ 12:3-4 (19) มธ 4:19; 16:24
(20) ยน 13:23, 25; 20:2 (22) มธ 16:27-28; 25:31; 1 คร 4:5; 11:26; วว 2:25
(24) ยน 19:35; 3 ยน 1:12 (25) อมส 7:10; ยน 20:30
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